Referat Nettverksmøte USHT
Sunnmøre Nord

Sted og tid: Colorline Stadion,
6. September 2012

Tilstede: Unni Urkedal Koppen, Bjørn M. Nordal,
Pia Muri, Berit Fiskerstrand, Christoph A.
Køsling, Marit Øvrevoll, Inger-Lise Lervik, Beate
Eiken, Greta Irene Hanset, Ingebjørg E. Knutsen,
Reidunn Korsnes, Tanja Alme, Merete Kløvning,
Rigmor E. Alnes, Kari Ann Røyseth og Brit S.
Krøvel

Sak 1/12Velkommen
Unni U. Koppen , leder av nettverk Sunnmøre Nord åpnet møtet med å ønske alle velkommen.
Sak 2/12 Innlegg om medvirkning i forskningsarbeid
Kirsti Skovdal, med.dr.bitr. lektor, har delt stilling mellom høgskolen i Ålesund og universitetet i
Örebro og er prosjektleder for ett av forskningsprosjektene som Ålesund kommune deltar i. Kirsti
hadde innlegg om betydningen av forskning i kommunene og betydning av å jobbe evidensbasert for å
få best mulig kvalitet på forskningen.

Alle kommuner har fra 2012 fått et ansvar for å ”medvirke til og tilrettelegge for forskning for
den kommunale helse- og omsorgstjenesten” (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,
§8-3). Dette er formelt sett et nytt ansvar for kommunene og Utviklingssentrene valgte derfor
å ha et innlegg om dette på nettverksmøtet.
Nettverket påpekte at det er viktig at de kommunene som er med på forskning får
tilbakemelding om resultater av forskningen og en slags oppfølging slik at de ser at
deltakelsen har hatt betydning og nytte. Dette vil øke motivasjon for å være en god
forskningsmedvirker og tilrettelegger.
Sak 3/12USHT. Hvorfor nettverk.
Dette punktet gikk ut, da en fant dialogen under de forskjellige punkter så interessant at en
prioriterte dette. Brit hadde også invitert inn to rykende ferske kreftkoordinatorer i
Ålesund(Merete Kløvning) og Sula(Tanja Alme) kommune for å informere om hva de mener
kreftkoordinatorrollene skal favne i de to kommunene.
Sak 4/12Kreftkoordinator i de to kommunene, Ålesund og Sula:
Sula kommune har fått innvilget 75% av midler til en 50% stilling som kreftkoordinator.
Tanja Alme har tiltrådt denne stillingen og har allerede kommet i gang med arbeidet. Ålesund
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kommune har fått innvilget 75% av midler til en 100% stilling og Merete Kløvning er nytilsatt
i stillingen fra 1. september. Det vil være ulike arbeidsforhold som krever ulike
tilnærmingsmåter i de to kommunene. Ålesund kommune er egentlig for stor til å kunne
dekkes av kun en 100% stilling ut i fra kreftforeningens anbefalinger. Merete får derfor en
vanskelig jobb med å prioritere hvilke oppgaver som skal dekkes.
Sak5/12Fylkesmannen –hvordan bidra til å holde orden i eget hus?
Greta Irene Hanset ønsket å synliggjøre rollene både i forhold til tilsyn og bistand til
kommunene. Det viser seg at det fortsatt er manglende kunnskap om internkontroll i
kommunene. Et viktig spørsmål blir også hva som får fagfolk til å endre praksis. Forskning
viser at brukersamarbeid øker personalets bevissthet og fører til mer endring enn kurs og
konferanser. Fylkesmannen vil fortsatt utføre tilsyn både varsla og ikke varsla, Kommune kan
selv orientere seg i hva som blir fokus på tilsynet via Helsetilsynets nettsider.
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/
Sak 6/12Helseforetaket og fagnettverket
Utviklingssentrene ønsker å invitere inn også helseforetaket i møtene fremover. Dette vil være
i samsvar med tiltakene for å nå målene i samhandlingsreformen. Ingebjørg E. Knutsen var
helseforetakets representant ved dette nettverksmøtet. Hun påpekte at det er viktig å få til
fagutvikling på tvers av ulike fora også mellom Helseforetak og de ulike kommune. Spesielt
mellomlederne har behov for fora, og slik sett er USHT nettverkene viktige. Kommunene har
anledning til å melde inn saker til sykepleierrådet i Helse Møre og Romsdal. Helse Møre og
Romsdal inviterer ofte til fagdager og da er også representanter fra kommunene velkomne.
Opplysninger om fagdagene finner en ved å gå inn på helseforetakets nettside.
http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Utdanning/
Ingebjørg opplyste om at det nå er ei ny ordning med krav om innbetaling ved påmelding.
Helseforetaket, utdanningsinstitusjoner og kommuner har allerede etablert en del samarbeid.
Bland annet er det en gruppe som arbeider med sykepleiedokumentasjon. Helseforetak og
kommuner er og så med i fagråd ved høgskolen i Ålesund. Andre eksempler er samarbeid om
kompetanseplan for 19 kommuner, samarbeid om fagdag ernæring våren 2012 og felles
konferansedager om rehabilitering(slagpasienter) og pasientforløp.
Ingeborg brenner ekstra for arbeidet med å avstemme legemiddellister. Hun minnet også om
forskrift om legemiddelhåndtering og om pasientsikkerhetskampanjen som har hatt fokus i
helseforetakene , men som nå også innbefatter sykehjem i kommunene. Dette arbeidet startes
også opp i hjemmetjenestene etter hvert. Det er ønskelig med et møtepunkt om legemiddel
håndtering mellom kommune og helseforetaket.
Om det er noe kan enten Marit Kjersem eller Ingebjørg Ellingvåg Knutsen kontaktes.
Sak 7/12Senter for omsorgsforskning/høgskoler-om møteplass mellom akademia og
praksis.
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Rigmor E. Alnes er ansatt i en delt stilling mellom høgskolen i Ålesund. Hun informerte om
at omsorgssenteret legger ut nyhetsbrev på hjemmesida hver 14 dag:
http://omsorgsforskning-midt.no/
Det er bare å registrere seg med mailadresse i venstremenyen så mottar dere dette.
Prosjektområder:






Velferdsteknologi
Forflytning-Overhalla kommune
Eldre aleneboende med kreft i rutale strøk
Forundersøkelse ernæring-Ålesund kommune
Hvordan skrive rapporter.

Kommunene kan kontakte Rigmor E Alnes om de har spørsmål vedrørende prosjektarbeid,
evalueringer eller annet som de lurer på om hun kan bidra med.e.post: ra@hials.no.
Sak 8/12Informasjon om demenskonferansen 30 og 31 oktober.
Konferansen arrangeres i Ålesund. Påmelding via fylkesmannens nettsider:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1549&amid=3590657
På dag to, 31 oktober, ønskes innlegg fra dette nettverket. Kommuner som har aktuelle bidrag
innen demens kan kontakte hovedkontakt for nettverket Sunnmøre nord: Unni U. Koppen,
eller Brit S Krøvel: brit.krovel@alesund.kommune.no
Sak 9/12Informasjon fra kommunene i nettverket i stikkordsform, Brit fikk nok ikke
med alle aktivitetene , så dette et utdrag:
Giske kommune:








Glad for å være med i nettverket.
Skal prøve å få inn noen avsnitt om utviklingsarbeid på bloggen til USHT.
Skal starte opp nytt omsorgssenter i kommuna, alle som vil komme å se er
velkommen.
Demensomsorgens ABC begge avdelinger er gjennomført, ny gruppe starter opp
Etikk kommune i samarbeid med KS
Har prøvd ut gruppemedarbeidersamtaler og dette er nå implementert i daglig drift.
Gode erfaringer.
Deltaker i nettverk palliasjon.

Sykkylven kommune





Aktivitetstilbud « Fra fjøre til fjell» og «eldre trimmer eldre»
Aktiviteter innen sang og musikk-har laget plan-aktivitetshjulet.
Fokus på ernæring. Har innført suppeservering hver kveld.
Ansatt kreftkoordinator.
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Norddal kommune:












Synes det er nyttig å møte andre kommuner i nettverket.
Kommunen er under omorganisering
Fokus på lederopplæring og personalpolitikk
Stort fokus på fagutvikling
Demensomsorgens ABC både del 1 og 2.
Stort fokus på Hjemmetjeneste og rehabilitering
Dagsenter
Frivillighetssentral
Stor aktivitet innen den kulturelle spaserstokk.
Rullatorstafett
Oppgradering av institusjoner og utnyttelse av fjernvarme

Ålesund kommune:
Valgte å ikke bruke tid på aktiviteter i denne kommunen denne gang, da en fikk noe tidsnød
på grunn av meget aktiv forsamling og mange gode diskusjoner.

Ref.
Brit Steinnes Krøvel, brit.krovel@alesund.kommune.no
Prosjektleder
Utviklingssenter for hjemmetjenester.
Møre og Romsdal.
Blogg: http://ogbedreskalvibli.com/
Trykk på «følg med» til høyre på hjemmesida og registrer dere med mailadresse, så får dere
automatisk beskjed når nyheter leggs ut.
Se også den nasjonale sida til Utviklingssentrene for å få inspirasjon og gode ideer:
http://www.utviklingssenter.no/
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