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Referat fra møte i Nettverk Nordmøre

Deltakelse: Noen av de tilstedeværende på nettverksmøtet som ble holdt på Averøy
14.nov. Fotograf: Brit Krøvel, UHT Møre og Romsdal.
Nærmest på bildet sitter Linda Nygård, forskningsmedarbeider ved USH Møre og
Romsdal, samt nyvalgt hovedkontakt for nettverk Nordmøre. På hennes venstre side
sitter enhetsleder ved Averøy sykehjem, og den gode vertinne for nettverkssamlingen:
Anne Marit Sylthe.
Følgende kommuner var representert: Averøy, Eide, Gjemnes, Sunndalsøra og
Kristiansund. I tillegg deltok ansvarlig for Omsorgsplan 2015 hos Fylkesmannen,
rådgiver Greta Hanset (til høyre i bildet)- og ved siden av henne- Marit Kjersem,
sykepleiefaglig rådgiver i fagavdelingen Helse Møre og Romsdal.
Følgende kommuner hadde meldt forfall/ møtte ikke: Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa og
Gjemnes. Rigmor Einang Alnes fra Senter for omsorgsforskning ble dessuten forhindret
fra å delta.

Saksliste
 Presentasjon av vertskommunen ved enhetsleder Anne
Marit Sylthe, Averøy kommune

Det gode vertskap, Anne Marit Sylthe - Virksomhetsleder i Averøy kommune,

orienterte om helse-og omsorgstjenestene i kommunen. Averøy kommune er
initiativtaker til det interkommunale prosjektet Helhetlig pasientforløp, en
breddestrategi. Prosjektet har ført til organisatoriske endringer på hvordan
tjenestene drives i kommunen. Flere korttidsplasser er etablert, og det er
opprettet flere fysioterapistillinger. Hensikten er at flere skal få nødvendig
bistand på et tidligere tidspunkt, og på den måten forebygge unødig bruk av
sykehjemsplasser.

 Helseforetaket – utviklings- og forbedringsarbeid,
presentasjon av fagavdelingen Ved Marit Kjersem,
Sykepleiefaglig rådgiver- fagavdelingen
Marit Kjersem, sykepleiefaglig rådgiver i fagavdelingen i Helse Møre og
Romsdal orienterte om avdelingens organisering og drift. Kjersem minte blant
annet kommunene om å følge med på foretakets kurstilbud Les mer på Helse
Møre og Romsdal sine nettsider. Hele presentasjonen vil bli lagt ut.

 Fylkesmannen – hvordan bidra til ”å holde orden i eget
hus?” Ved Greta Hanseth, rådgiver- Fylkesmannen
Fra Fylkesmannen deltok Greta Hanset, rådgiver i Utviklibgsavdelingen med
ansvar for Omsorgsplan 2015. Hanset har deltatt på alle nettverksmøtene
høsten 2012, og har på denne måten vært i dialog med kommunene om
“Hvordan holde orden i eget hus”. På hvilken måte kan kommunene få bedre
læringsutbytte av tilsyn? Kan tilsynene bli gjennomført på en annen måte?.

 Om nettverksarbeidet – oppdrag og innsatsområder
USH Møre og Romsdal skal i 2013 spre innsatsområdet ”Riktig legemiddelbruk
i sykehjem” til kommunene i Møre og Romsdal. Innstasområdet er en del av
den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I Trygge hender” – les mer på
www.pasientsikkerhetskampanjen.no
Alle kommunene i fylket vil få invitasjon til å delta i læringsnettverk i 2013
med hvert sitt team. Teamene må sørge for spredning til andre
enheter/avdelinger i egen kommune. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid
med Fylkesmannen og skal organiseres slik at det – så langt som det er
hensiktsmessig- sammenfaller med legenettverkets møter. Mer om
læringsnettverket kommer i egen invitasjon til kommunene.
USHT skal i samarbeid med Fylkesmannen og KS arbeide for etisk
kompetanseheving i kommunene. Mulige tiltak er kick-off seminar for
kommuner som ikke har kommet i gang/ trenger revitalisering, i kombinasjon
med erfaringsdeling med kommuner som har gode eksempler å vide til.
Planleggingsmøte i januar 2013, mer kommer.
Aktiv omsorg. Konferanse planlagt i Kristiansund i februar 2013. Kombinasjon
av aktiv omsorg/ ernæring. Mer kommer.

 Hva skjer i nettverket? Statusrunde – nettverk Nordmøre
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Eide:

-

Eide kommune samarbeider med Fræna kommune innen
palliasjon. Lillian Karlsen og Bente Winsjansen er tilsatt som
kreftkoordinatorer. Prosjekter som ble nevnt var “livslyst på
tvers”, innføring av tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LPC),
og de arrangerer kurset “livslyst når det røyner på” for
kreftpasienter, tidligere kreftpasienter og pårørende.

-

Eide tar imot akuttinnleggelser når de har ledig kapasitet på
sykehjem, men har ikke øremerkede plasser til dette. De får
mange henvendelser fra både hjemmetjeneste og fastleger, blant
annet om intravenøs væske- og antibiotikabehandling. Eide
kommune har klart å ta imot alle utskrivningsklare pasienter i
sykehus, og dermed unngått dagbøter. Det har vært noe rot med
fakturering av dagbøter, der Eide har fått urettmessige krav – og
det uttrykkes bekymring for om feilaktige krav blir oppdaget i
større kommuner der man kanskje ikke har like oversiktlige
forhold som i Eide.

-

Det er utarbeidet strategisk kompetanseplan.

-

Opprettet dagtilbud til demente en dag i uken for to brukere, med
tilskudd fra helsedirektoratet.

-

Pårørendeskoler

-

Frisklivssentral

-

Demensomsorgens ABC (28 deltagere)

-

Demensplan er snart klar

-

Multidose innført i deler av hjemmetjenesten.

Kristiansund (hjemmetjenesten)

-

Nytilsatt demenskoordinator

-

Oppstart av demensteam

-

Meldingsløftet

-

Oppstartet sykehusteam sammen med tildelings- og
rehabiliteringstjenesten. Svært positive erfaringer med dette.

-

Det er kjørt pilot med nettbrett og mobil profil i ett distrikt, og
neste distrikt får nettbrett i neste uke. I forbindelse med dette er
det laget prosedyre på bruk av mobilt utstyr i Kristiansund
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kommune. Positive erfaringer med nettbrett, spesiellt for
tjenester som server hele kommunen, slik som kreftsykepleier og
diabetessykepleier.
Sunndal

-

Har tatt i bruk sentrale verktøy for ernæringsscreening ved
innskriving og oppfølging.

-

Liverpool Care Pathway (LCP) tatt i bruk ved palliasjon i hjemmet
og korttidsavdeling.

-

Opprettet en sengeplass for øyeblikkelig hjelp, denne brukes ved
forverring av kronisk sykdom (for eksempel KOLS), palliasjon,
væskebehandling og antibiotikabehandling. Pasientene kan være
innlagt max 72 timer, etter dette overføres de til hjemmet,
sykehus eller evt. Korttidsplass. Det rapporteres at verktøy som
KOSTRA og IPLOS er ikke klar for denne type tjeneste.

-

Sunndal rapporterer at de har hatt utskrivingsklare pasienter i
sykehus i 6 døgn, men i likhet med Eide opplever de å få mange
feilkrav i forhold til dette, og bruker mye tid på å klage.

-

Det utdannes helsefagarbeidere ved voksenopplæring, i tillegg til
11 ordinære helsefagarbeiderlærlinger.

-

Det arrangeres instruktørkurskurs/konferanse om Norm for
informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren
(Normen) 27 og 28 februar, for orkide-kommunene. 26.februar
står helsenett på dagsorden.

-

PPS med integrering til Gerica er kjøpt inn, men ikke tatt i bruk
enda.

Gjemnes:

-

Rapporterer at kommunen bærer preg av presset økonomi, med
mye utskiftninger av personale og mangel på ledere. Har takket
nei til studenter fordi de ikke føler de kan gi god oppfølging.
Avdelingene går med helgebemanning 5 dager i uken.

-

Har hatt deltakere på demenskonferansen, og det opprettes
demenskoordinator og demensteam i kommunen. Åtte ansatte
holder på med demensomsorgens ABC.

-

Dagtilbud for demente er organisert som et tilbud i den
eksisterende skjermede enheten.
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Ny hovedkontakt for nettverk Nordmøre
Linda Nygård, forskningsmedarbeider ved Rokilde USH, ble valgt til ny
hovedkontakt for nettverk Nordmøre. Vi gratulerer!
Viktig at alle som er kontaktpersoner for sin kommune melder inn;
-

Oppdatering kontaktperson

-

Navn og kontaktinfo på ressurspersoner innen de temaområdene som er
listet på bloggen

-

Oppdaterer informasjon om prosjekter og fagutvikling

-

Melder inn forslag til forbedringer, feil, mangler med mer
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