
Oppsummering nettverk Møre og Romsdal 

Bakgrunn 

23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet 

som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke. Direktoratet har foreløpig bestemt at det 

skal være et USH i hvert fylke, og at det legges stor vekt på erfaringsspreding.  

Rokilde USH utarbeidet våren 2008 en plan for erfaringsformidling i samarbeid med helseavdelingen i 

Møre og Romsdal Fylke.  En vesentlig del av planen var å bidra til å opprette distriktsvise nettverk for 

sykehjem og institusjoner for heldøgns pleie og omsorg for eldre i fylket.  

Målet med nettverkssamlingene er at vi i felleskap skal bidra til å gjøre hverandre bedre, ved å dele 

kunnskaper og erfaringer med hverandre.  

Gjennomføring 

Invitasjon om deltakelse gikk ut til alle kommunene i Møre og Romsdal  

Det ble avholdt et møte for hvert av de fire distriktene i fylket, møtested i parentes.  

- 9/9-08: Nordmøre (Kristiansund)  

- 10/9-08: Romsdal (Molde) 

- 15/9-08: Søre Sunnmøre (Ulstein) 

- 16/9-08: Nordre Sunnmøre (Ålesund) 

Alle møtene ble lagt opp på følgende måte 

- Faglig innlegg om relevant forskning fra Høgskolene i de aktuelle områdene. 

- Presentasjon og faglig innlegg fra 1-2 sykehjem i det aktuelle området 

- Gruppearbeid for deltakerne  

o Hvorfor nettverk 

o Hvordan 

o Rammer og avtaler 

o Fagdag 2009 

Gruppearbeidene danner grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle nettverk. Vedlagt føler en 

oppsummering fra alle gruppearbeidene, fordelt på de 4 samlingene.  

Mye av det som kom fram er likt, men det er også en del variasjoner mellom distriktene, noe som er 

forsøkt ivaretatt ved å ha distriktsvise oppsummeringer.  

  

 

 

 

 



Oppsummering gruppearbeid Nordmøre (Kristiansund) 

Hvorfor nettverk? Hvilken nytteverdi  

 
- Kjennskap om hverandre, skaffe nye kontakter 
- Lære av hverandre, utveksle erfaringer 
- Dra veksler på hva den enkelte er god på 
- Bli utfordret til å tenke i nye baner 
- Inspirasjonskilde, fremme ideer 
- Fellesskap med andre ledere 
- Fremmer ideer, inspirasjon og motivasjon 
- Få råd og veiledning på hvordan ting kan gjøres 
- Dess lengre ut i ”bushen” - dess viktigere, langt unna det som skjer. 
- Fremme ideer 

 

Hvordan skal nettverkene brukes? Beskriv ønsker og behov. 

- Bruke ansatte til å holde foredrag innlegg 
- Veiledning/ støttegruppe for hverandre i arbeid med fagutvikling 
- Opprette veiledergrupper hvor noen med kompetanse er veileder? 
- Hospitering 
- Temamøter med aktualiteter for ledernivået 
- Samordne tema, tid og sted 
- Ensomt på toppene, støtte for hverandre 
- Samordne undervisning og opplæring mellom kommuner og enheter 
- 4 samlinger per år 
- Innhente og dele informasjon via felles nettside 
- Utadrettet virksomhet, undervisning 

 
 

Rammer og avtaler. Hvem skal arrangere, hvor skal nettverkene holdes? Bytte på vertskap. 
Finansiering? 

 
- 2 ganger per år – 1 gang hvert halvår 
- Alle kan arrangere, men reiseavstand begrenser 
- Holdes i Kristiansund 
- Gå på omgang 
- Vertskapet kan byttes på, men ikke nødvendigvis 
- Ansvar for innhold ligger hos undervisningssykehjemmet 

 
 

Ønske om fagdag 2009. Tema? 

 
- Lidelse og trøst 
- 2 fagdager per år 
- Pårørendes – hvordan kan de medvirke til trivsel 
- Ja takk!  
- Kan ha mer enn et tema per fagdag 
- Sykepleiedokumentasjon 
- Sosial stimulering 
- Endringsarbeid, praktiske råd og tips om hvordan det kan jobbes med forbedringsarbeid 
- Regelverk, nytt- og hvordan tilpasse nye regler og forskrifter til drift? 



- Tema innen sykdomslære; diabetes, demens, sårbehandling, sirkulasjon 
- Kommunikasjon pasient pleier 
- Palliativ behandling/ terminalpleie. Yngre brukere er en utfordring 
- Etikk 
- Hygiene 

 

Andre kommentarer 

- Positivt at det er starte opp med nettverk.  
- Viktig at det er en pådriver/ ansvar for videreføring 

 

 

Oppsummering gruppearbeid Romsdal (Molde) 

Hvorfor nettverk? Hvilken nytteverdi  

 
- Heve kompetanse 
- Skape engasjement og motivasjon 
- Utveksling av erfaringer, lære av hverandre og dermed spare ressurser 
- Veiledning og refleksjon 
- Inspirasjon og påfyll, blir kjent med ressurspersoner  
- Knytte kontakter på ”kryss og tvers” 
- Utveksle tips om nettsider, forelesere osv  
- Bevisstgjøring på hva vi faktisk holder på med. 
- Ansvarliggjøring 
- Hvem er god på hva? – Få en oversikt over det 
- Pådriver for å komme i gang med arbeid 
- Blir etterspurt etter resultatet 
- Kollegial møteplass 
- Ulike prosjekt: ”Alle trenger ikke finn opp kruttet” 

Hvordan skal nettverkene brukes? Beskriv ønsker og behov. 

- Samarbeid mellom enkeltavdelinger (vennskapsavdelinger) 
- Hospitering 
- Fagdager, besøke hverandre 
- Spre informasjon 
- Prosjekt arbeid 
- Internt nettverk i større kommuner 
- Presentasjon av hva deltakerne har arbeidet med siden sist 
- Kvalitetssikre forskning og utvikling, finne enkle metoder til å dele erfaringer 
- Knytte kontakt, få adresse til enkeltpersoner 
- Praktiske knep til å få god omsorg inn i sykehjemmene. 
- Refleksjon – skape kunnskapsutveksling 
- Styrke det faglige innholdet 
- Idedugnad 
- Felles fagdager , for eksempel trekke inn andre fagdager og grupper. Alderspsykiatri.  
- Opprette et nettsted med linker til den enkelte kommunes sider 

 
 

Rammer og avtaler. Hvem skal arrangere, hvor skal nettverkene holdes? Bytte på vertskap. 
Finansiering? 



 
-  Rullere mellom deltakerne, se hverandres sykehjem 
- Ambulere mellom kommunene 2 ganger i året 
- Eksterne foredragsholdere, dele på utgiftene – evt søke om støtte.  
- Rokilde ”primus motor” 
- Opprette en styringsgruppe slik at det ikke blir for personavhengig 
- Fordele oppgaver, ha med deltakere fra avdelingene 
- Forventninger om at nettverkssamarbeidet blir koordinert 
- Aktivitetskalender – hva skjer i de andre kommuner 
- 2 ganger årlig 
- Sirkulere blant sykehjemmene 
- 1 gang årlig, pluss en fagdag for hele fylket 
- Ansvar: Undervisningssykehjemmet 
- Kommunene må være vertskap og USH arrangør 
- Presentasjon av gode eksempler (Rettesnora) 
- Kvalitetssikre forskning og utvikling, finne enkle metoder til å dele erfaringer 
- Varierende rammer 
- Arrangør på omgang 
- Rokilde setter opp forslag til plan og er oppstarthjelp 
- Holdes på de forskjellige sykehjemmene 
- 2 ganger årlig, rullere, vertskapet ansvarlig for arrangementet og for å presentasjon av for 

eksempel prosjekt 
- Behov for tilskudd  
- Utarbeide forpliktende avtale for deltakerne, intensjonsavtale 

Ønske om fagdag 2009. Tema? 

-  Små prosjekter med stor betydning i hverdagen 
- Medisinske tema 
- Sykehjemsleger 
- Organisering 
- Utfordringer innen demens, reminisering, realitetsorientering 
- Sansedag, gjerne med kommunikasjon med filosofisk tilnærming 
- Palliasjon.  
- Nye brukergrupper i institusjoner.  PU, psykiatri, innvandrere 
- Om tema som kan gi økt livsglede og kvalitet 
- Kompetanse i sykehjem på medisinskfaglige områder og på psykiatri 
- Framtidens B-sykehus (Færre plasser i psykiatri og somatikk) 
- Livsglede for eldre, aktiv omsorg (prosjekt i Stavanger) 
-  

 

Andre kommentarer 

-  Forventninger om lettere tilgjengelighet 
- Linker om informasjon og formidling 
- Få mailer når det skjer noe nytt 
- Rekruttering og kompetanseheving 

 

 

 

 



Oppsummering gruppearbeid Søre Sunnmøre (Ulstein) 

Hvorfor nettverk? Hvilken nytteverdi  

 
- Utfordre: Få et nettverk for pleie og omsorg. Gå vekk i fra ordet sykehjem.  
- Vi vil ha nettverk for å lære, og for å stjele fra hverandre 
- Bli kjent og bytte erfaringer /kunnskap 
- Ikke sitte hver for oss og arbeide med de samme utfordringene 
- Erfaringsplattform, lære av andre. Ulike løsninger.  
- God effekt/måte å lære på 
- Utveksle både positive og negative erfaringer 
- For alle i omsorg, ikke bare sykehjem 
- Markedsføring av sykehjem 

Hvordan skal nettverkene brukes? Beskriv ønsker og behov. 

- Et nettverk for ledere i pleie og omsorgs 
- Hospitering 
- Felles kurs og fagdager 
- Interkommunalt samarbeid 
- For å bli bedre 
- Legge inn ønsker/tema 
- Slippe å falle tilbake til ”gamle synder”, få motivasjon til å implementere prosjekter i 

hverdagen. 
- Representanter fra Rokilde på nettverksmøtene er ønskelig 
- Både sykehjem og hjemmetjenesten 
- Presentasjon av arbeidsmåter på avdelingsnivå (erfaringsdeling) 
- Ha ei kjent saksliste/ tema 
- Omdømmebygging 
- Større fagmiljø 
- Interkommunalt samarbeid. Tverrfaglig.  

 

Rammer og avtaler. Hvem skal arrangere, hvor skal nettverkene holdes? Bytte på vertskap. 
Finansiering? 

- Fra kommune til kommune, velg 1 fast ansvarlig kommune for 1 år omgangen 
- Møte 2 ganger årlig 
- Velge sekretær 
- Søke kompetanseløft v/fylket 
- Ulsteinvik er ok lokalisasjon. Kort kjøring for alle 
- 2-3 ganger årlig 
- Ikke oppstart uten økonomisk støtte fra fylket 
- Rammer for samordning (innkalling osv) 
- Rullere på hvem som har ansvar, gå på omgang 
- Sjustjerna har 50 % koordinator- sette dette i system 
- Hver sin gang på rundgang, og Rokilde med i samlingene 
- 1-2 samlinger i året. Legge til Kelsund, sentralt for mange av kommunene. 

 
 

Ønske om fagdag 2009. Tema? 

- Der vi bestiller foreleser for betaling. Gi inspirasjon.  
- Tema rundt det som rører seg ute i samfunnet, for eksempel psykiatri. 
- Lederutvikling.  
- Behandling av unge kreftpasienter i sykehjem 



- 2 fagdager : en for Nordre og søre Sunnmøre og en for Nordmøre og Romsdal  
- Elektronisk pasientjournal 
- Demensplan (pilotprosjekt) 
- Fagdag for alle i omsorgstjenesten, stort arrangement for hele fylket. Bruke dette i 

rekrutteringssammenheng og omdømmebygging: Vise at vi er store bedrifter  og kjekke 
arbeidsplasser! 

- Atraktive arbeidsplasser 
- Opplæring av studenter, måte å bli møtt på 
- Heve yrkesstolthet  

 

Andre kommentarer 

- Samarbeid med helseforetakene rundt fagdager 

 

Oppsummering gruppearbeid Nordre Sunnmøre (Ålesund) 

Hvorfor nettverk? Hvilken nytteverdi  

-  Utveksle erfaringer, utordringer, løsninger, lure ideer, nye måter å arbeide på 
- Ledere kan møtes, få støtte på for eksempel upopulære avgjørelser 
- Bruke hverandre som konsulenter 
- Samhandling 
- Knytte kontakter 
- Lage et nettverk av kompetanse 
- Hjelp i vanskelige saker/ råd/ veiledning 
- Sykehuset være med? 
- Øke fagkompetanse, faglig utvikling 
- Ta lærdom av andres erfaringer, på godt og vondt 
- Det nytter - inspirasjon 
 

Hvordan skal nettverkene brukes? Beskriv ønsker og behov. 

- Støtte rådgiving og utvikling 
- Lufte problemstillinger 
- Presentere ulike fagutviklingsprosjekt 
- Høgskolen orienterer om muligheter i forhold til utviklingsarbeid 
- Faste møter i kommunene 
- Tema ”ønskebrønn” 
- Bruke internett- spre kunnskap til hverandre 
- Felles opplæring, for eksempel på data Interkommunale kurs  
- Temamøter med enkel forelesning 
- Organisering, hvor lenge, hvor ofte, avstand, str. Større nettverk gir mer læring og utveksling 
- Lage et kartotek over kompetanse som finnes i kommunene, samarbeide om bruken 
- Velg en kontaktperson, begynne i det små 
- De som har startet prosjekt kan dele erfaringer med andre 
- Kunnskapsflyt 

Rammer og avtaler. Hvem skal arrangere, hvor skal nettverkene holdes? Bytte på vertskap. 
Finansiering? 

- Stat/ fylke betaler 
- Utgangspunkt Ålesund, åpen fir å være vertskap i kommunene, men da må det tilføres 

midler 
- 1-2 ganger per år  
-  Egenandel per person, pluss støtte fra fylket 



- 2 ganger per år, høst og vår 
- 2-3 ganger årlig. 
- Ørskog 
- Tema avtalt på forhånd 
- Holdes sentralt - Ålesund naturlig 
- Fylket arrangerer og gir økonomisk støtte 
- Bytte på 
- Presentasjon av et prosjekt vi lykkes med 
- Faste rammer på hva nettverkene skal brukes til  
- Støtte til leie av lokale, bevertning 
- Hver sin gang kommunene i mellom 
- 4 møter per år, evaluering etter 2 år 
- Viktig med økonomisk støtte 
- Søke samarbeidsmidler med høgskolen, andre midler, fylket 
- Presentasjon av kommunen 

 
 

Ønske om fagdag 2009. Tema? 

-  Fagdag høst 2009 
- Kompetanse 
- Rekruttering 
- Utfordringer med å være leder i pleie og omsorg 
- Tidlig vår, eller sein høst 
- Legedekning i sykehjem 
- Legges til Ålesund 
- Mest mulig faglig påfyll 
- Deltidsproblematikk 
- Marte Meo veiledning 
- Rehabilitering 
- Rekruttering/kompetase 

 

Andre kommentarer 

- Sykehjemsfokusert 
- Skal ikke hjemmesykepleien som administrerer heldøgnsbemannede boliger være med her? 

 


