
HVERDAGSHJELPEN 
MER ENERGI TIL DET SOM GIR 

ENERGI 
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- Behovskartlegging viste et udekket behov for 

praktisk hjelp blant kreftrammede. 

 

 

- Ønske om hjelp til husarbeid og hagearbeid. 

 

 

 

- Startet i Trondheim i 2016.  

 

- Våren 2018 utvidet vi tilbudet til også å gjelde 

Meldal, Orkdal og Skaun kommune. 

 

 

Foto: Jess Sloss, Flickr.com 
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Det hele startet … 
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Kilde: Kartverket 

 

Meldal 

Orkdal 

Skaun 

• Trondheim kommune 
196 000 innbyggere 

 

• Skaun kommune 
 8 200 innbyggere 

 

• Orkdal kommune 
12 000 innbyggere 

 

• Meldal kommune 
3 900 innbyggere 

 



Det unike med 
Hverdagshjelpen. 
  

 

 

• Favner alle kreftrammede. 

 

• Hjelpen tilpasses de kreftrammedes behov. 

 

• Gratis tjeneste. 

 

• Enkel digital påmelding. 

 

• Alle får tilbud om 6 besøk á 2 timer 

 

 

Foto: Fechi Fajardo, Flickr.com 
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Brukerundersøkelse: hvem hjelper vi? 
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Brukerundersøkelse gjennomført des 2018/jan 2019.  

33 respondenter (50%).  



Hvem mottar hjelp fra hverdagshjelpen? 
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Hvem hjelper vi? 
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 22% er under behandling. 

 

 42% er etter behandling, 80% av 

disse sier de sliter med seneffekter. 

 

 17% er pårørende. 

 

 19% er etterlatte. 

 

 64% av respondentene bor alene. 

 

 36% er uføretrygdet, sykemeldt eller 

på avklaringspenger. 

 

 52% er pensjonister. 

 



Hvorfor ønsker kreftrammede hjelp? 
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Hva slags type hjelp har de mottatt? 
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Dekker et behov som ingen 
andre dekker 

• 50% svarer at de ikke mottar hjelp utover 

det Hverdagshjelpen tilbyr. 

 

• 22% svarer at de også får hjelp fra 

hjemmetjenesten. 

 

• 31% svarer at de er avhengig av hjelp fra 

familie og venner. 

 

• 78% av respondentene svarer at det er 

viktig for dem at Kreftforeningen står bak 

Hverdagshjelpen. 

 



Hvor mange hjelper vi? 
 
 

73 personer med eventuell familie får 

hjelp per april 2019. 
 

 

Antall besøk i 2018: 258  

 

Antall besøk i 2019, frem til i dag: 63 

Foto: Jess Sloss, Flickr.com 
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Totalt 70 frivillige 
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Antall frivillige 



Hvem er de frivillige? 
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Frivillige i hverdagshjelpen basert på alder og kommune 

Meldal Orkdal Skaun Trondheim
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Erfaringer, kunnskaper og 
funn 
•  91% av respondentene er veldig 

fornøyd med hjelpen de får. 

• Det er fortsatt en terskel å be om 

hjelp, de fleste vil gjerne klare seg 

selv. Men når de først får besøk, går 

det veldig greit. 

• Kreftforeningen trenger hjelp av 

helsepersonell, kreftkoordinatorer, 

Vardesenteret, helse og 

velferdskontor, med mer til å 

fremsnakke tilbudet. 

• Mange ønsker å bidra som frivillige, 

spesielt unge. Det at de kommer 

frivillig har en stor verdig i seg selv.  

 

 

 

 



Kjellrun, en takknemlig mottaker 
av hjelp fra hverdagshjelpen i 
Trondheim. 

«Uansett om jeg får innvilget en 
ny runde eller ikke, vil jeg få 
uttrykke min STOOORE 
takknemlighet overfor tilbudet, og 
sist men ikke minst de fantastiske 
«utøverne» av tilbudet! De har 
vært helt fantastisk (og 
uunnværlige) for meg, spesielt 
siden jeg bor alene.» 
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www.kreftforeningen.no/hverdagshjelpen Kreftforeningen: 21 49 49 21 
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Spørsmål og svar 

http://www.kreftforeningen.no/hverdagshjelpen

