
Ålesund kommune: Oversikt over ulike prosjekt  

1-Prosjekt Dagtilbud - Rus 
  

Dagtilbodet ligg i 2. etasje i Keiser Wilhelmsgt 48 i Ålesund 

  

Tilbodet er eit lågterskel dagtilbod for noverande eller tidlegare rusmisgrukarar over 18 år. 

Opningstid: Kvardagar frå 0830 til 1630. 

Det trengst ingen søknad eller vedtak for å nytte seg av tilbodet. 

Dagtilbodet er eit kommunedekkande tiltak finansiert ved statlege prosjektmidlar og 

kommunale tilskot. 

Førebels er prosjektperioda til 01.12.10. 

Målsetjinga er å få vidareført tiltaket i kommunal regi etter prosjektperioda. 

   

Fagleg og administrativt ansvarlege for prosjektet: 

  

Prosjektleder/teamleder: Anne Marie Aasen telef.70132440 

Styringsgruppeleder/ virksomhetsleder: Liv Trædal telef. 70162771 

  

 2-Prosjekt Etikk HOS oss. 

  
Etisk kompetanseheving for Helse- og sosialsektoren. 

  

Starta hausten -09 i regi av HT-Hessa og Aspøy omsorgssenter 

  

Prosjekt "Samarbeid om etisk kompetanseheving" i regi av KS på oppdrag frå Helse-og 

omsorgsdepartementet skal omfatte alle kommunane i landet. 

Målet er å gje rom for og systematisere etisk refleksjon med målsetjing å auke den etiske 

kompetansen hos tilsette. 

Dette vil skje gjennom oppstart av etiske refleksjonsgrupper i dei to virksomhetene. 

Prosjektet inneber opplæring av ressurspersonar med tanke på både å starte refleksjonsgrupper 

i eigne virksomheter og å utvide målgruppa til å gjelde alle helse-og sosialtenestene. 

  

Prosjektleder/virksomhetsleder Liv Trædal telef. 70162771 

Styringsgruppeleder/kommunalsjef Liv Stette telef. 70162013 

 

  

3-Prosjekt Individuell plan og samhandling: 

 

Mottatt midler fra Helsedirektoratet på 1 - 3 år.Kr.380 000 for 2009 med oppstart høsten 

2009. Ansatt prosjektkoordinator i 100% stilling for 1 år av gangen. Videreutvikle IP som 

samhandlingsverktøy og alternative samhandlingsrutiner for IP, basert på ny 

Samhandlingsavtale mellom kommune og helseforetak. Etablert egen prosjektgruppe og to 

referansegrupper. 

 

Prosjektleder: Bente Mittet 

Kontaktperson: Lisbeth Slyngstad 

  

4-Prosjekt Bruker spør bruker 

 

Brukerundersøkelse gjennomført høsten 2009.Brukerundersøkelsen baserer seg på at brukere 

fra andre distrikt er utdannet til å foreta primært gruppeintervju eventuelt eneintervju av 
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brukere. Undersøkelsen er gjennomført av KBT(Kompetansesenter for brukererfaring og 

tjensteutvikling) Det skal gjennomføres en Dialogkonferanse basert på brukerundersøkelsen 

den 8 februar. Bruker spør bruker er en prosessorientert evalueringstilnærming. Målsetting 

med metoden er å få frem brukererfaringer som ledd i en organisasjonlæringsprosess. 

Brukerundersøkelsen vil bl.a.danne videre grunnlag for arbeidet i samhandlingsprosjektet. 

Delfinansiert av kommune og helseforetak,samt midler fra prosjekt IP/samhandling. 

 

Kontaktperson: Lisbeth Slyngstad 

 

  

5-Prosjekt psykisk helse og aktiv trening 

 

Prosjekt ved Psykisk helseteam, ved Jan Kjetil Vinnes. Starter opp 2010. Baserer seg på 

erfaring/undersøkelser vedrørende sammenhengen mellom psykisk helse og aktivitet som 

viser at en kan redusere medisinering ved økt systematisk fysisk aktivitet og gi økt livskvalitet 

for den enkelte bruker. 

  

  

 

6-Prosjekt kurs i psykisk helsearbeid og psykiske lidelser for hjemmetjensten i Ålesund 

kommune 2009/2010. 

 

Undervisningen foregår 1 g.pr.mnd i 10 mnd med grunnleggende undervisning i psykiske 

lidelser og sykdomsbegrepene, psykisk helsearbeid i kommunen, psykiske lidelser/rus, 

suicid/selvmord, spesialisthelsetjenesten, brukermedvirkning, holdning og etikk, trusler/vold 

HMS ,samt etniske minoriteter / flerkulturell  forståelse. 

Undervisningen baserer seg på lokale krefter fra kommune og helseforetak. Evalueres juni 

2010 og beregnet videreført høsten 2010  

 

Ansvarlig Lisbeth Slyngstad og Therese Giske Søvik.  

 

 

7-Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med demens 

 Skal bidra til: 

• Økt trygghet 

• Mestring av egen hverdag 

• Bruk av egne erfaringer i felleskap med andre 

 Selvhjelp er å ta tak i: 

• Egne muligheter  

• Finne frem egne ressurser 
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• Ta ansvar for eget liv  

• Styre livet i en ønsket retning  

Det er ofte de pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den 

enkeltes angst og usikkerhet. Å være i familie og omsorgsgiver for en person med 

sykdommen demens kan være svært belastende.  

Helsedirektoratet har gitt Folkehelsekoordinatoren og Virksomhet for aktivisering og 

velferdstjenester  i Ålesund kommune, økonomisk støtte til et selvhjelpsprosjekt for pårørende 

til mennesker med sykdommen demens. 

Demensforeningen i Ålesund er samarbeidspartner. 

8-Prosjekt:  Riktig og sikker legemiddelbruk i Helse Sunnmøre 

 

Mål: forbedre rutiner og sikkerhet rundt medisinering og legemiddelhåndtering ved hjelp av 

økt samhandling med sjukehusapoteket, metodikk fra arbeid med pasientforløp og IKT 

verkstøyet Kurve –medisin - forordning (KMF) 

 

Det er behov for å bedre pasientsikkerheten. Noe av det viktigste som kan gjøres for 

pasientsikkerheten er å forbedre rutinene for legemiddelbruk. Det er viktig å forbedre 

samhandlingen og sikre pasientenes legemiddelbruk ved skifte av omsorgsnivå. Ålesund 

kommune deltar i pilotprosjekt for å se nærmere på 

- forbedring av rutiner for legemiddelhåndtering fra hjem/institusjon, inn til sykehus og 

tilbake til hjem/institusjon 

- innskrivings/utskrivingsrutiner, inkl kvalitetssikring av legemiddellister 

- bruk av farmasøytiske tjenester til kvalitetssikring av legemiddelbruken 

- KMF som verktøy til bedre legemiddelhåndtering 

   

Konst. Prosjektleder/farmasøyt: Anne Lise Sagen Major ; Sykehusapoteket 

Styringsgruppeleder/ fagdirektør helse Sunnmøre HF: Odd Veddeng 

Ålesund kommune i pilotprosjekt v/ teamleder HT Nørve, Ann-Kristin Grindvik Nilsen, avd.spl 

EBA; Anne Otlo Gjerde, sykepleier EBA; Beathe Iversen 

 

9-Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse”  

Samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Helse Sunnmøre og Høgskolen i Ålesund. 

Prosjektet ble 01.09.2010 innlemmet som et delprosjekt i undervisningshjemmetjenesten. 

Utviklingsprosjektet har som mål å se på om det er muligheter for å utvikle en praksismodell 

som bidrar til at pasientene opplever en sammenhengende rehabiliteringsprosess, og en 
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undervisningsmodell som bidrar til at sykepleierstudentene ved høgskolen får kunnskap om, 

og kompetanse i, rehabiliteringens mål og virkemiddel. 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom høgskole, kommune og helseforetak. Finansiering ved 

prosjektmidler både fra samarbeidsorganet mellom kommunene og høgskolen, og fra 

samarbeidsorganet mellom helseforetaket og høgskolen.  

Undervisningsmodell som skal gi studentene kunnskap og kompetanse innen 

rehabiliteringsbistand.  

Utvikle en praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av 

spesialist/ kommunehelsetjenesten.  

Inspirasjon fra Fjærtoft (2005) sin doktorgradsavhandling som viser at en 

slagbehandlingskjede med fokus på samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, oppfølging av 

ambulant team og rehabilitering hjemme, gir bedre funksjonsnivå og redusert risiko for 

alvorlig funksjonshemming og død. Resultatet viser også en tendens til bedre livskvalitet for 

pasientene.  

Prosjektleder Janne Rita Skaar Høgskolen i Ålesund 

Prosjektdeltaker Helseforetaket Randi Spjutøy 

Prosjektdeltaker Ålesund kommune Brit Krøvel 

Veileder Hillfrid Brattås, Høgskolen i Trondheim og Senter for omsorgsforskning. 

 

10-Gruppeveiledning av sykepleiestudenter 

Prosjekt ny veiledningsmodell v HT Sentrum 

Førprosjekt høst 2009 

Oppstart 1. gruppe 06.01.2010 

6 studenter delt i 2 grupper med 3 veiledere knyttet til hver gruppe.  

Hatt orientering for studentene v /hials pluss personalet v/ HT Sentrum  

Prosjektleder Ingunn Hunstad 

Prosjektgruppemedlemmer: Kristin B. Thuen 

                                             Veronica D Olsen 

 


