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De fleste av oss ønsker å bli gamle, -

men vi ønsker ikke å være gamle …
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Du vet at du er gammel når…

➢ …du bøyer deg ned for å knytte skolissa og tenker: Er det 
noe mer jeg kan gjøre mens jeg er her nede?

➢ …kona di har som nyttårsløfte å slutte med sex, og du 
ikke oppdager det før til St. Hans

➢ …du tar deg en røyk etter sex, og klarer deg med en 
tipakning i året

➢ …favorittmusikken din alltid er på tilbud

➢ …du synes Vidar Lønn Arnesen er en festlig ungdom.

➢ Presten var på besøk hos gamle Anna. Dei satt i stova og 
prata då presten sa: - Vil du Anna, at eg skal synge ein
salme? - Ja, gjer det, så går eg ut på kjøkkenet og kokar
kaffe! 

Øyvind Nøhr «Gammelt skinn – ung i sinn»

Mitt engasjement ift aldersforskning

• Jeg blir selv stadig eldre …. 

• Senior-tilværelsen - en viktig fase i livet

• Eldre mennesker har mye ressurser og mye å lære oss

• Fordi de fortjener oppmerksomhet 

• Mange «forstå seg på’ere»

• Dystre fremtidsbilder – stemmer de?

• Nedprioritering av tilbud til eldre

• Hvem og hva skal ivareta eldre hjelpetrengende?
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Egen bakgrunn i forhold til aldersforskning og eldreomsorg

• Klinisk erfaring i kommunal hjemmetjeneste

• Hovedfagsprosjekt (1998): «Livskvalitet og egenomsorg blant 

pasienter som mottar hjemmesykepleie»

• Doktorgradsprosjekt (2009): «Formell og uformell omsorg 

blant pasienter som mottar hjemmesykepleie»

• Ulike forsknings- og utviklingsprosjekter senere år

• Faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, sør ved UiA

Trofast julegryte-vakt takker for støtte
KANALEN, desember 2013
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HoD, 2010: Forskrift om en verdig eldreomsorg
(verdighetsgarantien)

§ 2 Tjenestens verdigrunnlag

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for 

en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig 

og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine 

individuelle behov.

§ 3 Tjenestens innhold

Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes 

selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at 

medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene 

skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:

• En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og 
tilstand

• Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved 
måltider

• Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang 
til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene

• Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål

• Lindrende behandling og en verdig død.

• Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. 
Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.

• Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant 
personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen

• Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.



06.06.2018

5

Positive oppfatninger om alderdom kan beskytte eldre mot 
demens, ifølge en ny studie.

Levy BR, Slade MD, Pietrzak RH, Ferrucci L (2018) Positive age beliefs protect against dementia even among elders with high-risk 
gene. PLOS ONE 13(2): e0191004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191004

«Dette taler for å gjennomføre folkehelsekampanjer mot aldersdiskriminering, 
som er én av hovedkildene til et negativt syn på alderdom»

ABC Nyheter, Kathleen Buer

Vi vil ha en verdig alderdom
Sigrid Wisløff, Kronikk  Aftenposten 21.feb.2016

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Vi-vil-ha-en-verdig-alderdom--Sigrid-Wisloff-10378b.html

«Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle 
våre politiske partier har programfestet at de vil satse» 

Byens eldre skal bo lengst mulig 
hjemme, de skal få installert 
velferdsteknologi og de skal bli 
rehabilitert, men ingen av partiene 
synes å forstå at dette koster 
penger og at man kommer til et 
punkt hvor det å bo hjemme ikke 
lenger er et gode.
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To hovedspor

• Ivareta, styrke egne ressurser og legge til rette 
for at eldre kan leve et uavhengig, godt og 
verdig liv i eget hjem. Ha et sosialt liv og delta 
i samfunnet … for de som ønsker det

• Å ha et verdig tjenestetilbud til eldre preget av 
høy kvalitet og kompetanse, og tilpasset den 
enkeltes behov … når de trenger det

«Det er fullt mulig å ha en god alderdom på tross av 
kroniske sykdommer og funksjonstap. 

Psykososiale faktorer oppleves av flere eldre som 
viktigere enn sykdom og funksjon. Det handler om å 
finne en balanse mellom å akseptere seg selv og egen 
situasjon på den ene siden, og deltagelse, aktivitet og 
personlig vekst på den andre siden. En følelse av å være 
til nytte for andre kan ha en positiv innflytelse på eldres
opprettholdelse av sosial kontakt med andre og 
deltagelse i sosiale aktiviteter»

Husebø m.fl.
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- Jeg er redd for å bli gammel!
Dagbladet, 3. mars 2017 

Helseminister Bent Høie mener det 
svikter for ofte i eldreomsorgen …..
- lanserer ny reform for å heve 
kvaliteten.

«Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»
➢ Behov for mat
➢ Behov for aktivitet og fellesskap
➢ Behov for helsehjelp
➢ Behov for sammenheng og gjennomføring

Delrapporter
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/

• Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre
• Delrapport 1: Mat og ernæring til eldre - oppsummering av 

kunnskap og forskningsresultater
• Delrapport 2: Aktivitet og fellesskap for eldre
• Delrapport 3: Overganger og brudd i pasientforløp for eldre -

oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
• Delrapport 4: Spredning og implementering av gode tiltak for 

eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
• Delrapport 5: Pårørende til eldre - oppsummering av kunnskap og 

forskningsresultater
• Delrapport 6: Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig 

gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre 
- oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/011017_kunnskapsoppsummering_helsehjelp_sefas.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport1_mat_ernaering_eldre.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport2_aktivitet_fellesskap_141117.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport3_overganger_brudd_pasientforlop_eldre.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport4_spredning_implementering_gode_tiltak_eldre.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport5_paarorende_eldre.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport6_kompetanseutvikling_forutsetninger_faglig_gode_arbeidsmiljo.pdf
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Kjerneområder hvor målrettede tiltak har særlig 
stort potensiale for å hindre funksjonsfall og 

tilrettelegge for en bedre alderdom  

• Utvikle metoder for tidlig identifisering av risiko for funksjonssvikt 

• Tiltak må rettes mot sammensatte sykdommer/helseproblemer

• Legemiddelgjennomgang og fallforebygging 

• Regelmessig fysisk, sosial og mental aktivitet (i hverdagen)

• God tannpleie og munnstell

• Forberedende samtaler og god kommunikasjon

• God og riktig kompetanse

• Godt samarbeid med uformelle omsorgsgivere

• Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid

Fysisk aktivitet er en av de best dokumenterte strategiene for å forebygge og redusere 
funksjonsfall, avhengighet og helserelaterte utgifter. Optimal trening for å forebygge fall er 
beskrevet som en kombinasjon av balansetrening og trening av beinstyrke. Eldre som 
regelmessig gjennomfører slik trening er i større grad friske og selvstendige enn de som 
ikke trener. Imidlertid er det færre enn 10 % av eldre som regelmessig trener styrke, og 
enda færre trener balanse. Et problem med mange intervensjonsstudier som tester fysisk 
aktivitet for å forebygge fall hos eldre er at overføring av forskningen til den virkelige 
verden er mangelfullt beskrevet. Det er derfor vanskelig å vurdere hva som egentlig er 
gjort, hva som virker, og ikke minst etterlevelse av tiltak. Et betydelig frafall på opptil 60 % 
er beskrevet i mange studier. I tillegg vil lav etterlevelse sannsynligvis være enda mer 
utbredt i det virkelige liv sammenlignet med i forskning. Oppgitte årsaker til frafall er 
sykdom, smerter, mangel på transport eller motivasjon, timeplan som ikke passer, ukjent 
treningsform, dårlig etterlevelse, sykehjemsinnleggelse eller død. Menn, aleneboende, 
personer med høyere alder eller større fysisk funksjonstap fullfører i mindre grad 
intervensjonene. Mange deltakere fortsetter heller ikke med fysisk aktivitet som anbefalt 
etter at intervensjonen er ferdig, og få intervensjoner følges opp i helsetjenesten etter 
studiens slutt. Få studier beskriver hvilke beslutnings prosesser og handlinger som øker 
sjansen for at fysisk aktivitet blir en del av dagliglivet, og dermed opprettholdes utover 
studieperioden.  
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Tiltak for å fremme matinntak, appetitt og 
måltidsglede blant eldre

Det anbefales at mat, ernæring og måltider tilrettelegges med utgangspunkt i den 
enkelte eldres ønsker og behov

• Konkrete tiltak blant hjemmeboende eldre uten tjenester er å legge til rette for å 
ivareta størst mulig grad av funksjon og egenomsorg knyttet til munnhelse, deltakelse 
i matrelaterte aktiviteter, tilgjengelige sosiale måltidsarenaer og kunnskap om 
kosthold og helse

• Konkrete tiltak blant hjemmeboende eldre med behov for tjenester vil være å tilby 
et variert og fleksibelt mattilbud, eller bistand til å gjøre egne matinnkjøp, appetittlig
måltid tilpasset behov, fleksibel måltidsrytme, tilpasset måltidsassistanse og 
medspising

• Konkrete tiltak ved sykehjem er å tilrettelegge for et sosialt og trygt måltidsmiljø, 
service ved matservering med rimelig valgfrihet og konsistenstilpasset kost, tilpasset 
måltidsrytme for å unngå for lang nattefaste, tilrettelegging og samhandling i 
måltidsituasjonen, og at personalet deltar i måltidet

Denne gjørma fikk Olaf (86) servert til middag

– Jeg gledet meg som en guttunge. 
Fårikål er det beste jeg vet. 
Derfor ble nedturen ekstra stor. 
Det jeg fikk servert på tallerkenen
har ingen ting med fårikål å gjøre. 
Bikkja mi ville helt sikkert ikke 
ha spist det en gang. Den ville 
ha lagt på ørene og gått sin vei. 
Jeg hadde hund i 17 år, forteller 
Olav Mathisen.
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LEVE HELE LIVET – EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE

DELPROSJEKT 5: 
Pårørende til eldre - oppsummering av kunnskap og 
forskningsresultater

Aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste

Hva vet vi om pårørendes behov?

• Behov for informasjon

• Pårørendes individuelle behov

– Etnisitet

– Rollekonflikter

• Behov for helhetlig støtte og oppfølging

• Pårørendes behov ved flytting til institusjon

– Pårørende i palliativ fase og etter død

– Boformer
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LEVE HELE LIVET – EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE

DELPROSJEKT 3: Overganger og brudd i pasientforløp 
for eldre - oppsummering av kunnskap og 
forskningsresultater

Aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste

Viktig for å oppleve gode overganger

• Relasjon til de ansatte, informasjon og samarbeid

• Pasienter og pårørende som er godt forberedt i 
forkant av en overgang opplever overgangen som 
bedre enn de som ikke er forberedt

• Helhetlige Pasientforløp i Hjemmet (HPH) gir bedre 
kvalitet på tjenestene, men er ressurskrevende

• Individuell plan
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LEVE HELE LIVET – EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE

Deloppdrag 2: Aktivitet og fellesskap for eldre

Tobba Therkildsen Sudmann 
Senter for omsorgsforskning, vest

Aktivitet og fellesskap for eldre
Tobba T. Sudmann

«Det offentlige rom er fullt av myter om eldre, og retoriske grep som 
“eldrebølgen”, “den grå tsunami”, “ukontrollert utgiftsvekst”, 
“budsjettunderskudd” kobles gjennomgående til aldring i det offentlige rom, 
hvor også politikken bidrar. Eldres bidrag til BNP, til familie, til reiseliv, til 
næringsliv og sivilsamfunn er systematisk underkommunisert eller 
forvrengt»

«Forventninger om «aktiv aldring» og «suksessfull aldring» kan og bli 
oppfattet som nye byrder. Mytene virker på de eldre selv, på tjenesteytere, på 
opinionen, og på politikkutforming. Dersom mytene om aldring ikke utfordres 
har det innvirkning på hvordan eldre blir sett og forstått, og hvordan de blir 
møtt og behandlet av tjenestetilbydere»

«Selv om en del eldre trenger mye hjelp og assistanse i siste del av livet, eller 
ikke er i stand til å bo i eget hjem, har svært mange eldre god helse, og klarer 
seg godt med lite eller ingen assistanse. En viktig utfordring er å imøtegå 
myter om eldre som passive, syke, hjelpetrengende, ute av stand til å trene 
eller lære, kostbare, skrøpelige, sykehjemsbeboere osv.»
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Rundskriv I-2/2016 
Om forebyggende hjemmebesøk 

i kommunene

- … styrke eldres ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse-
og omsorgstjenester.

- … fremme helse og mestring, … gi eldre mulighet til å leve et 
aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert.

- … flere eldre kan leve lenger i egen bolig og oppleve større 
mestring i hverdagen. 

Om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene fra 2003 til 2015 (oppdrag fra Helsedirektoratet)
Dale, Bjørg; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Moe, Aud; Sogstad, Maren

Store endringer i tjenestene
Tjenestene fortsatt «på strekk»
Utfordringer ift prioritering, innhold
og kompetanse
Behov for aktivitet og sosiale behov –
salderingspost

Spesielle kompetansebehov:
Videreutdanning innen:

- geriatri, eldreomsorg, demensomsorg
- rus og psykiatri
- kartleggings- og vurderingskompetanse, avansert klinisk  

kompetanse

https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Dale, Bj%C3%B8rg&type=author
https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Folkestad, Bjarte&type=author
https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=F%C3%B8rland, Oddvar&type=author
https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Helles%C3%B8, Ragnhild&type=author
https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Moe, Aud&type=author
https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=Sogstad, Maren&type=author
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Egenomsorg og helse blant eldre hjemmeboende 
i sør- Norge

Viktig for å oppleve å ha en god livssituasjon i alderdommen var:

• Aktivitet, bruke «hauet og beina» - ha interesser som engasjerer, 
bruke naturen

• Godt humør, positiv innstilling, pågangsmot, «ta seg selv i 
luggen»

• Kunne klare seg selv, ikke være avhengig av andre

• Frihet til å kunne gjøre det man ønsker

• Familie og gode venner

• Være til nytte, ressurs for andre, ha oppgaver i livet

Dale B, Söderhamn U, Söderhamn O. (2012). Life situation and identity among single older home-
living people: A phenomenological-hermeneutic study. International Journal of Qualitative Studies on 
Health and Well-being , 7: 18456 http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18456

En eldre dame fra Asker bestemte seg for å 
forberede testamentet, og gikk til en advokat 
med to ønsker.
«For det første ønsker jeg å bli kremert og for 
det andre ønsker jeg at askene mine blir spredt 
rundt Sandvika Storsenter.»
«Sandvika Storsenter!» utbryter advokaten. 
«Hvorfor der?»
«Da er jeg sikker på at døtrene mine vil besøke 
meg minst to ganger i uka.»

http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18456
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“Jeg lager min egen mat. Selv om jeg bruker 20 minutter for å 
lage kaffe, få den over på TV-kanna og deretter få plassert meg i
en god stol … så er det en stor tilfredsstillelse for meg at jeg kan
klare det selv”

“Jeg har hatt et godt liv etter at jeg ble enke. Før måtte jeg alltid
tenke på mannen min først og sist, jeg var helt bundet opp og
hadde få muligheter til å tenke på meg selv eller ha fritid. Da jeg
ble enke ble det helt annerledes, - endelig kunne jeg være meg 
selv!”

Verdig eldreomsorg (Fb side)

«ELDREPOLITIKK VERSUS ELDREOMSORG»
Anne Merete Hage, 26.juni 2017

Eldrepolitikk omhandler dette med å tilrettelegge for at eldre 
mennesker skal kunne bruke denne opparbeidede rettighet og 
frihet til å leve gode, og verdige liv, resten av livet ..

Eldreomsorg har med helsevesenet å gjøre. Geriatrien er det fag 
som omhandler sykdommer i eldre år ... sykdom hos eldre 
mennesker er mer komplekst og krever andre behandlingsgrep 
enn sykdom hos yngre mennesker …
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Forts.
Jo da, vi vil gjerne bruke ressurser på treningsprogrammer for hverdagsmestring 
for gamle mennesker, MEN vi må faktisk først bruke ressurser på bygg og 
kvalifisert bemanning til alle syke og hjelpetrengende mennesker. For de som er 
gamle, syke og hjelpetrengende er like verdifulle mennesker som de som kan 
klare seg selv.

Vi vil gjerne ta kostnaden med å bruke den såkalte frivillighetstjenesten 
«Livsgledesykehjem», men vi må først bruke ressursene på de i sykehjem som er 
så syke at de ikke kan delta på disse aktivitetene her. (For det koster faktisk 
kommunene penger å bli Livsgledesykehjem)

For ja, vi blir stadig flere gamle mennesker i vårt land, men eldreomsorg 
omhandler ikke om friske gamle mennesker, eldreomsorg er en helsetjeneste og 
helsetjenester krever fagkompetanse for å si hva pasientene der har behov for.

Verdighet og eldreomsorg
Arve Almvik, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse 

(NAPHA)
Å være i gode hender

I eldreomsorgen blir effektiviseringsjaget spesielt ille, etter som aldringens 
betydning for helse forutsetter at vi som helse- og omsorgsarbeidere tar oss 
ekstra god tid med enkeltmennesket. Papirer kan nok flyttes raskere, 
korridorer og rom kan rengjøres fortere. Men du kan ikke samtale fortere med 
mennesker, ikke vaske dem fortere, ikke stryke dem hurtigere over kinnet –
uten at det går ut over kvaliteten. Det er forskjell på å være i gode hender og 
å bli håndtert!

Tid
”Jeg dør så fort jeg kan”, sa en eldre kvinne på et sykehus i midt-Norge for en 
tid tilbake. Hun hadde fått med seg at effektivisering i helsevesenet var noe 
hun også hadde ansvar for. Effektivitet i betydningen å gjøre stadig flere ting 
på stadig kortere tid, er ikke nødvendigvis det samme som kvalitet i 
helsevesenet.

”Viktigere enn å vite hvilken sykdom et mennesket har, er det å vite hvilket 
menneske som har sykdommen” (Hippokrates). Tar vi oss nok tid til å tenke 
over dette i eldreomsorgen? Jeg bare spør?



06.06.2018

17

«Eldre mennesker i ulike overgangsfaser»

Overgangsfasen fra uavhengighet til avhengighet – hjemmeboende 
som starter med hjemmesykepleie 

Overgangsfasen fra sykehus til eget hjem 

- sykepleieres og ergoterapeuters erfaringer 

- pasienters erfaringer

- ledere av hjemmetjenesten sine erfaringer

Sykepleieres oppfatning av hva som er viktig 
for en god overgangsfase

• Å kjenne den enkelte pasients “historie”

• Å tilpasse omsorg og pleie til den enkeltes behov, ressurser og

livssituasjon

• Kontinuitet

• Kompetanse: utfordrende å balansere krav om effektivitet og

kvalitet
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Lederes oppfatninger

Utfordringer:

• Organisering av tjenestene
– manglende påvirkningsmulighet

– endringer, nedskjæringer, tøffe prioriteringer

• Informasjonsflyt

• Går på akkord med egne profesjonelle verdier
– Kvalitet, kontinuitet, individuelt tilpasset pleie

Pasientenes opplevelser

• Prøver etter beste evne å tilpasse seg systemer og
endringer – utrygghet – mangel på kontroll

• Lite viktig, oversett og til bry

• Sårbarhet – avhengighet

• Ydmykhet og takknemlighet

• Savner tid, informasjon, forberedthet og
forutsigbarhet
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Jeg ville gjerne pratet med dem om min situasjon og hva som
skjedde med meg på sykehuset. Men … når det første du hører
er at “jeg har det så travel i dag”, ja da tør du ikke foreslå det en
gang

… men de gjør så godt de kan .., det er ikke noe galt med dem, 
det er systemet. 

Jeg synes det var veldig rart at jeg ble utskrevet, for jeg hadde
ikke fått prøvd å stå på beina. Hittil hadde jeg brukt rullestol og
så ble jeg plutselig sendt hjem. Jeg var så frustrert. Hadde
forventet å trene og bli informert om hva jeg skulle gjøre for å 
kunne klare meg hjemme. Men det eneste jeg fikk var en
brosjyre om trening

«Økt kompetanse vil gi økt kvalitet i eldreomsorgen»
Lisbeth Rugtvedt, Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, 31.7.2017

Det er viktig med en bred og helhetlig 

tilnærming til hvordan vi kan sikre de 

eldste en god hverdag med fellesskap, 

trygghet, aktivitet og høy kvalitet i 

helse- og omsorgstjenestene. 

…. Om vi skal peke på ett område som burde prioriteres 
på topp, så er det å bidra til at syke eldre blir fulgt opp 
av godt kvalifiserte mennesker som gjennom faglig 
dyktighet legger lista høyt for hva som er god kvalitet. 
Dagens situasjon virker rett og slett uforsvarlig.
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Et godt (og verdig) liv i eldre år!

• Å få leve et liv i samsvar med egne 
preferanser, ha medbestemmelse, få ta del i 
eget liv og bruke sine ressurser

• Å få nødvendige helse- og omsorgstjenester av 
ypperste kvalitet og levert med respekt for 
enkeltmennesket - når behovet er der

FORDI DE FORTJENER DET!

Omsorgsbiblioteket

Nå totalt 9 oppsummeringer, flere rett rundt hjørnet

http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/oppsummeringer
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DEN 6. NASJONALE KONFERANSEN 
FOR OMSORGSFORSKNING 

Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018

SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Takk for oppmerksomheten!


