
 
 

 

Referat fra nettverksmøte Romsdal 11.09.12 i Aukra kommune. 

 

 

Tilstede: 

Aukra:  

Anita Sporshem Blomvågnes, Randi Hjelset Fredriksen, Turid Nerbø, Jan Magne Brevik,  

Åse Brevik, Magny Gjelberg 

 

Fræna: 

Ellen Stavik, Wenche Dyrhaug, Turid Asbølmo 

 

Fylket: Greta Irene Hanset 

 

Helse M&R HF: Anita Kvendseth 

 

Høyskolen i Ålesund/ Senter for omsorgsforskning, midt: Rigmor Einang Alnes 

 

Høyskolen i Molde: Ingen 

 

Misund: Ingen 

 

Molde:  

Alice Trondsen, Margaret Kjøde Rødal, Beate Hjemli Holen, Mette Malme, Kristin Eidem 

 

Nesset: Ingen 

 

Rauma:  

Mette G. Stangenes 

 

Vestnes: Ingen 

 

Utviklingssentrene: 

Brit Steinnes Krøvel, Inger Lise Lervik, Linda Kornstad Nygård 

 

 

 

 



 

Møtet startet med omvisning på Aukraheimen. Resten av møtet ble avholdt i kommune-

styresalen på kommunehuset. Ordføreren var innom og ønskte oss velkommen og lykke til 

med dagen. 

Presentasjon av Aukra kommune ved pleie- og omsorgssjef Åse Breivik 

Deretter var det deilig lunsj laget av kjøkkenet på Aukraheimen 

Om nettverksarbeidet – oppdrag og innsatsområder: 

 USHT ved Inger Lise   Presentasjon av nettsida: ogbedreskalvibli.com 

            For å abonnere på nyheter, trykk på ”Følg med” nederst                         

            til høyre på siden 

 4 pågående prosjekt: 

o Pasientsikkerhetskampanjen: Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem 

o Aktivitetsdosetten/kofferten – Aktiv omsorg 

o Velferdsteknologi: Vandrealarm i sykehjem 

o Ernæring 

Fylkesmannen ved  

Greta Iren Hanset 
 Startet nettverk for sykehjemsleger og fastleger. USH tar 

ansvar for organiseringen av dette nettverket 

 Tilsyn viser at internkontrollen i kommunene ikke er 

god nok. Tilsyn 2010 – 2012 ift. demens, ernæring, 

legemiddelhåndtering viser at de samme feila går igjen. 

Vi lærer ikke av hverandre. Fylkesmannen ønsker 

tilbakemelding hva han kan bidra med for å skape økt 

læring/utvikling.  

Helse M&R HF ved 

Anita Kvendseth 
 Opptatt av sykepleiefaglig samhandling. Opprettet 

sykepleieråd bestående av avdelingssykepleiere på 

sunnmøre som møtes 2-3 ganger i året. 

 Sikre god dokumentasjon: Arbeidsgruppe med repr fra 

høyskole, helseforetak og kommuner for å kartlegge 

dagens dokumentasjonsflyt og se hva som må forbedres 

 Organ for utdanning og forskning 

 http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Utdanning/  - link til 

kurs som er åpne for alle 

Senter for 

omsorgsforskning Midt 

Norge ved Rigmor Alnes 

 Nyhetsbrev sendes ut hver 14. dag. Bare å registrere seg 

med mailadr. i venstremenyen så mottar en dette. 

 Det jobbes med prosjekter innen. 

o Velferdsteknologi 

o Forflytning – Overhalla kommune 

o Eldre aleneboende med kreft i rurale strøk 

o Forundersøkelse ernæring – Ålesund kommune 

o Hvordan skrive rapporter 

 Alnes fikk i oppgave å lage mal for poster som 

nettverket kan bruke for å presentere det de jobber med 

Informasjon ved  

Inger Lise Lervik 
 Omsorgskonferansen i Geiranger 

 Demenskonferansen 30. + 31.10. i Ålesund – innspill på 

tema før programmet spikres. Kommuner som vil 

presentere ting de har jobbet med bes ta kontakt. 

 

 

http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Utdanning/


Statusrunde nettverkskommunene. Oppfordrer alle til å legge inn prosjektene under 

sin kommune under nettverk Romsdal. Fyll ut malen for prosjektinformasjonen som 

ligger på nettsida og send denne til Inger Lise så ordner hun resten 

Fræna Stikkord: Se også eget vedlegg 

Omorganisering 

Legemiddelhåndtering 

Ernæring 

Dokumentasjon 

Internkontroll 

ABC Demens 

Stillingsbeskrivelser 

Marte Meo veiledning 

Dementia Care Mapping 

Rauma Stikkord: 

Kommunens overordna verdier: Ekte oppmerksom og 

samarbeidsvillig 

Ernæring 

Demens 

Dokumentasjon 

Stille rapport 

Ressurspersoner innen diabetes og kreft 

Etikk 

Rehabilitering 

Kols 

Palliasjon 

Tilsyn vedr. ernæring i hjemmetjenestene og bruk av tvang ved 

Rauma sykehjem 

Bruker ABC Demens og Eldreomsorgens ABC til å utdanne 

helsefagarbeidere 

Aukra Stikkord: 

Musikkterapi 

Multidose 

Opplæringsplan nytilsatte 

IKT, pasientjournal, IPLOS 

Oppfølging av langtidssykmeldte 

Nasjonalt kompetanseprogram: ”Dette må jeg kunne” 

Molde Stikkord: 

Oppstart Råkhaugen lokalmedisinske senter 

ABC Demens – snart 200 ansatte har fullført 

Etikkprosjekt – KS 

Ernæring 

Legemiddelhåndtering 

4A/ samtykkekompetanse 

Dokumentasjon 

Internkontroll – Rettesnora 

Kompetanseoppbygging nytilsatte og vikarer 

Kreftkoordinator i 100% stilling i 3 år 

Palliativ koordinator i 50% stilling i 3 år 

Invitasjon til kurs ”Musikk som døråpner i eldreomsorga” i 

Molde 27.09. kl 17 ble utdelt Se vedlegg 



 

TAKK til Aukra kommune som var vertsskap! 

TAKK til alle som deltok! 

 

 

Kristin Eidem 

Ref. 


