
 
 

 

 

Referat fra nettverksmøte på Smøla 27/8-2014 

 

Tilstede: Solrun Kvernberg Thue, Irene Glærum, Alice Trondsen, Margit Rødberg, Kristin Eidem, 

Harriet Vågen Nerland, Greta Hanseth, Trude Eines, Heidi Berland, Astrid Gjerde, Eva Alsvik, Elisabeth 

Halsbog, Oddrun Tennes, Åse Skipnes, Helen Berg, Brit Krøvel , Inger Lise Lervik, Linda Kornstad 

Nygård 

 

Møtet ble åpnet av vertskapet på Smøla; Heidi Berland – som fortalte om utvikling av helsetjenesten 

i kommunen: 

 

- De er i startgropa med ø-hjelpsplass.  

- Bærbare enheter hjemmetjenesten, skal innføre mobil som styrer dører. Skifter p.t låser. 

- Sykehjem, Korttidsavdeling og helsesenter i samme bygg. Plassene er stort sett belagt, tar inn 

pasienter som er i grenseland til å ha behov - og rehabiliteres for å klare seg lenger hjemme.  

- Jobbet med å følge pasientforløp. Implementert forløp på kols, øvre lårbeinsbrudd og 

palliasjon. Faste rutiner spesielt på kols - ingen innleggelser med KOLS siden forløp ble 

innført.  

 

Erfaringene med innføring av forløp førte til en diskusjon om hvorvidt forløp bør være 

diagnosespesifikk eller funksjonsbasert, og om det er forskjell på pasientforløp i små og større 

kommuner. 

Helen Berg var invitert til å fortelle om Alv Møre. Les mer om Alv Møre her:  http://www.alv-

more.no/  

Inger Lise forklarer bakgrunnen for læringsnettverk velferdsteknologi som det nå inviteres til. 5 

sunnmørskommuner og en nordmørskommune har vært med i det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet, som er drevet av fylkesmennene. Prosjektet er over - nettverket bruker 

midler til å opprette læringsnettverk i alle tre fylker. Læringsnettverk er drevet av fylkesmennene, og 

det kreves deltakelse fra kommuner som har fått etableringstilskudd til velferdsteknologi.  

Britt Krøvel fortalte om erfaringer med bruk av Skype i sykehjem. Viktig erfaring at det tekniske må 

være på plass FØR man starter utprøving, de eldre ble trøtt av at teknikken ikke fungerte.  

http://www.alv-more.no/
http://www.alv-more.no/


 
Etikk  i Ålesund: høgskolen har utviklet et kursprogram som koster 2500 (kan søkes kompetanseløftet 

innen 1. September).  Utviklet i samarbeid m uht og bygger på KS sin etikksatsning.  

Også studiepoengsgivende kurs fra våren. Ligger under kurs på høgskolen i Ålesund sine sider.  

 

Greta Hanseth  om: 

- Kompetanseløftet 

- iplos fagdag   

- Treningsvenn nasjonalforening 

-  Demensvennlig fylke og studietur til Nederland 15. 17 oktober, demenslandsbyen. 

Delegasjon reiser - fra fylkesmann og utv.senter.  

- Omsorgskonferansen 2014 

 

Linda fortalte om Kostkofferten og videreutdanningen Trygg legemiddelhåndtering.  

 

Våke ved Inger Lise: 

Bakgrunn for prosjektet uheldig hendelse. Fokusgruppeintervju for å evaluere bruk av vandrealarm.  

Vandrealarm- ble brukt bevegelsesinnskrenkende. Skapte bevissthet og refleksjon rundt hva som er 

tvang. Vurdering av samtykkekompetanse.  

Trude Einnes orienterer om sin rolle som forskningsfaglig veileder for utviklingssenteret og inviterer 

til å ta kontakt med henne. 

Bloggen. Inviterer til å sende oss saker.  

Eventuelt: 

Kristin Eidem hadde to prosjekt hun ønsket å nevne: 

- Avtaler med tannhelsetjenesten skal revideres. Prosedyrer, Kristin invitert inn i gruppe. Det 

kommer henvendelse. Kristin sender oss litt informasjon som vi kan legge ut på blogg. 

- Anne Marie Rokstad - utdanner vi de sykepleierne som kommunehelsetjenesten trenger? 

 

Aure; livsnær hjelp? Prosjekt 

Har prøvd ut ulike opplegg for å unngå reinnleggelser. Grupper rundt utvalgte pasienter med trening 

rehabilitering. Vanskelig å konkludere - tatt tid å komme i gang. Tett samarbeid med 

spesialhelsetjenesten (Aure rehab). Tidfeste - går inn en måneds intensiv trening. Sykehjemmet er 

med i prosjektgruppa. En fysioterapeut tar master på prosjektet.  

 



 
Nettverksarbeid. Fylkesmannens initiativ etter at utviklingssenteret ble opprettet.  

Er nettverket på riktig vei?  

Positivt at vi møtes, deler erfaringer og knytter kontakter. Langt å reise - forslag om å ha 

fastmøtested.  

Det er så mye som skjer. Travelheten som gjør at ikke folk stiller: Mange nettverk å delta på.  

Kan ikke legge ned nettverket - viktig å spre det arbeidet som skjer.  

Inger Lise forslår å sende ut en kartlegging om hva man ønsker ut av nettverket – hvor og hvor ofte 

man skal møtes osv. 

 

 


