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Undervisningshjemmetjenesten skal tjene som modell 

for andre kommuner i fylket og bidra til spredning av 

kunnskap og faglige ferdigheter.

Helsedirektoratets satsingsområder for 

Undervisningshjemmetjenesten i Møre og Romsdal:

•Fagutvikling innen fokusområdene 

rehabilitering, kreftomsorg og demens.

•Fokus på forebygging gjennom kartlegging av 

bosituasjonen til hjemmeboende over 75 år

•Nettverksarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten.



Hvorfor nettverk:

Samhandlingsreformen

• Forventet vekst i behov samlet helsetjeneste

• Løsning i kommunene iflg regjering.

• Forpliktende avtalesystem mellom kommuner/samarbeidende 

kommuner og helseforetak

• Utdannings-og forskningssystemene understøtte de 

kommunale oppgavene.

Viktig redskap for 

• Samhandling mellom kommuner hele fylket.

• Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom kommunene og 

USH, UHT.



For hvem?

Alle kommunene som ønsker å delta.

Etablerer felles nettverk for USH og UHT

Kommunen selv velge om de vil ha representanter for 

både sykehjem og hjemmetjenester på  grunn av ulik 

organisering.



Ålesund kommune kan tilby nettverkene pr i dag?

Prosjektseminardager:

Første gang 15.04.2010

Alle som har pågående prosjekter ble inviterte til å 

holde innlegg om sitt prosjekt. Viktige 

problemstillinger ble tatt opp.

Også samarbeidsprosjekter med høgskolen i Ålesund, 

Helse Sunnmøre og med Sykehusapoteket.

Invitasjoner deltakere kun internt i kommunen, men 

kan utvides til også å gjelde eksternt om ønskelig. 



Prosjekter  i Ålesund kommune pr 01.01.2010

For nærmere omtale og kontaktpersoner, se nettsted

Dagtilbud rus

Etikk HOS oss

Individuell plan og samhandling

Bruker spør bruker

Kurs i psykisk helsearbeid og psykisk lidelse for 

hjemmetjenesten i Ålesund kommune.2009/2010



Prosjekter pr 01.01.2010 fortsetter:

 Selvhjelpsgrupper for pårørende til mennesker med 

demens.

Riktig og sikker legemiddelhåndtering i Helse 

Sunnmøre. Samarb. Åles. k, Helse-Sunnm og 

Sykehusapoteket

 ”Et verdig liv med funksjonsnedsettelse”. Prosj 

rehabilitering av slagpasienter og samhandling til brukers 

beste. Samarb Helse S. Åles. K. Høgsk. Åles.



Prosjekter pr 01.01.2010 fortsetter:

Gruppeveiledning sykepleierstudenter. Samarb. Ålesund 

k. og Høgskolen i Ålesund

ACT-team. Samarbeid Helseforetak DPS, Ålesund 

kommune, Noddal kommune og Haram. Tverrfaglig team.



Kurs til kostpris. Eks saksbehandling og lovverk, 4A. 

Gjennomføres 2 ganger pr år.

Hospitering, lindrende behandling. Blindheim 

Hospitering forsterka post for personer med demens. 

Skarbøvik

Hospitering rehabilitering, under 

planlegging/vurdering.

Hospitering og så mulig virksomhet aktivisering og  

velferd.Omsorgsprisen 2009



Viktige områder å samarbeide om på tvers av 

kommunegrenser:

Tjenestetilbud, kartlegge spesiell kompetanse.

Forskning

Prosjektsamarbeid/utviklingsarbeid. Stjele gode ideer 

og la de bli enkle å stjele!

Økt behov for praksisplasser, kommuner være 

løsningsorienterte

Rekruttering til kommunene generelt og

OMDØMMEBYGGING. Gjøre hverandre gode



Hvordan bruker vi nettverkene?

Hva tar vi opp i nettverkene?

Skal vi utfordre nettverkene til å avgjøre selv?


