Tilstede: Greta Hanseth (fylkesmannen), Terje
Korsnes (Smøla), Ola Sellie (Rindal), Elfrid
Måløy (Høyskolen i Molde), Ann-Elin Stenberg
(Surnadal), Kristin Halås (Averøy), Inger-Lise
Lervik (Utviklingssenter for sykehjem), Eva
Ulset og Inger Marie Harstad (Gjemnes), Britt
Iren Bæverfjord, Gunn Inger Reiten og Jorun
Telstad (Sunndal)

Vertskapet presenterer
Jorun Telstad startet dagen med å ønske velkommen til Sunndal, og gi en orientering om
hvordan tjenestetilbudet i Sunndal er organisert. Sunndal har ikke kommunalsjefnivå,
men 10 tjenestesjefer som rapporterer direkte til rådmann. Jorun er pleie- og omsorgsjef,
og har ansvar for kommunens sykehjem (Sunndal helsetun), kortidsavdeling,
øyeblikkelig-hjelp-seng, hjemmetjenester, tjenester til mennesker med psykisk
utviklingshemming og dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud. Dette er et stort
ansvarsområde med 260 årsverk fordelt på 300 ansatte. Sunndal kommune holder nå på
med en gjennomgang av organiseringen, og det ble en god diskusjon med erfaringsdeling
rundt ulike organisasjonsmodeller.
Sunndal helsetun har eget kjøkken, noe som blir satt pris på. Matlukt i gangene
verdsettes, og Sunndal er en av få kommuner som fortsatt leverer ut varm mat til
hjemmeboende. Matombringing kombineres med andre besøk fra hjemmetjenesten. I
nærheten av helsetunet bygges det nå 15-16 nye omsorgsboliger, mens bofellesskap for
personer med demens er lagt net. Aldershjemmet med 20 plasser er også under
avvikling, og legges ned innen september.
Britt Iren Bæverfjord holdt en flott presentasjon
om ØH-sengen som ble opprettet på
korttidsavdelingen ved helsetunet. De har blant
annet utviklet en brosjyre rettet mot fastleger og
legevakt – som informasjon om tilbudet.
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Sunndal var som sagt det gode vertskap, og vi fikk servert deilig
pastasalat til lunsj samt nydelig rullekake til kaffen.
Tema for dagen videre var pasientsikkerhet, legemiddelbruk og
legemiddelhåndtering. Nettverkskontakt Linda Nygård fra
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal presenterte
status for pasientsikkerhetskampanjen – og spredning av
innsatsområdet “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”.

Ingebjørg Ellingvåg Knutsen er rådgiver i Helseforetaket, og snakket om feilkilder i
legemiddelhåndteringen – og om hvordan Helseforetaket har jobbet for å bedre pasientsikkerheten på
dette området, blant annet gjennom deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen “Samstemming av
legemidler”. Blant annet snakket hun om “mirakelet” som skjer når turnuslegen sin liste over
medikamenter plutselig blir sannhet i heisen på vei opp fra akuttmottak. Knutsen snakket også om
oppdatering av kompetanse og sertifisering, og sammenlignet det håndtere legemidler uten å være
sertifisert med å kjøre bil uten sertifikat.
Elfrid Måløy fra Høyskolen i Molde tok opp tråden om kompetanse i legemiddelhåndtering, og satte i
gang en god diskusjon om hva slags kompetanseheving det er behov for ute i kommunene. Det kom frem
at det er behov for både kortere oppfriskningskurs, samt en videreutdanning for sykepleiere som skal ha
et spesiellt ansvar for dette på sin arbeidsplass.

Til slutt fikk vi informasjon fra fylkesmannen, ved Greta Hanseth.
Hun minnet om Etikk-konferansen i Molde 23. mai, og informerte
om at årets omsorgskonferanse blir holdt 24-25. september. Hun
snakket også om at uanmeldte tilsyn ser ut til å være både
arbeidssparende og mer nyttig enn varslede, både for fylkesmannen
og kommunene, og at det kan bli mer av dette fremover.
Det ble avtalt å ha et nytt nettverksmøte på tidlig-høsten, og Ola
Sellie fra Rindal kommune sa seg villig til å være vertskap for
dette. Vi ser frem til å besøke Rindal’n

Ola Sellie på vei hjem til
Rindal med aktivitetskoffert

Referat: Linda Nygård
Utviklingssenter for sykehjem, Rokilde

