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Samarbeidsprosjekter mellom ulike aktører og Ålesund kommune 

innen pleie og omsorg: 
 

 

 Samarbeidsprosjekt Helse Sunnmøre og  Ålesund kommune 
 

Etterbehandlingsavdeling 

 Det ble høsten 2008 inngått avtale mellom Ålesund kommune og Helse Sunnmøre HF om å 

starte opp intermediær avdeling som et prosjekt over 3 år. 

Ålesund kommune har vedtatt å lokalisere tilbudet til Aspøy omsorgssenter med 8 plasser, 

fordelt på 4 doble rom. Kostnadsfordelingen er satt til 2/3 Helse Sunnmøre HF og 1/3 

Ålesund kommune. 

Mandat 

Mandat for prosjektgruppen: 

 Beskrive detaljert plan for funksjonen til en sykehjemspost med behandlingstilbud 

utover det som tradisjonelt gis i sykehjem 

 Utarbeide plan for iverksetting av prosjektet 

 Foreta de nødvendige forberedelser for oppstart 

 Oppstart for tjenesten 15.april 2009 

Mål 

Følgende hovedmålsetning for tiltaket gjelder: 

 Intermediær avdeling skal gi somatiske pasienter/brukere, 60 år og eldre, et faglig godt 

 korttidstilbud om pleie/omsorg og behandling i overgangen mellom sykehuset og 

 kommunen, der målet er at pasient/bruker skal skrives ut til hjemmet. 

 Følgende effektmål gjelder for foretaket: 

 bedre opplevelse og mer tilfredse pasienter/brukere 

 færre re-innleggelser i sykehus 

 redusert behov for rehabilitering etterutskriving 
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 mindre behov for praktisk bistand, pleie og omsorg i eget hjem 

 kortere liggetid i sykehus 

 føre ti redusert press på tilgjengelige sykehjemsplasser og sykehussenger 

 bedre samarbeidsrelasjonene mellom kommunen og sykehuset, til beste for 

pasienten/brukeren. 

Målgruppe 

 Bruker/pasienter > 60 år eller eldre, og som har en akutt forverring av kronisk sykdom 

eller en nyoppstått sykdom med en funksjonssvikt som medfører at vedkommende med fordel 

kan sluttbehandles i intermediæravdeling etter sykehusoppholdet. 

 Bruker/pasient skal være fast bosatt i ordinær bolig i Ålesund kommune 

 Bruker/pasient skal være ferdig medisinsk utredet for sykdommen som medførte til 

sykehusinnleggelsen 

 Bruker/pasient skal ha behov for spesialisert medisinsk behandling, og skal kunne dra 

nytte av tilbudet i intermediæravdelingen. 

 Medisinsk behandling skal være satt i gang. 

 Bruker/pasienten sin tilstand skal være stabil slik at vedkommende kan overføres til 

intermediæravdeling inne 48 timer. 

 Det skal være et klart mål at bruker/pasient skal kunne utskrives til heimen etter 

oppholdet i intermediæravdelingen.  

 Oppholdet i intermediæravdelingen skal være forventet å vare 14 dager i 

gjennomsnittet og ikke overstige 21 dager. 

Demensskolens ABC 

Kompetansehevingstiltak for ansatte innen Pleie og omsorg. Studiemateralet består av to permer 

med til sammen 23 temahefter. Hvert temahefte inneholder rikelig med eksempler, og har en 

rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke og diskusjon. Tiltak igangsatt i forbindelse med 

kompetanseløftet. Helsedirektoratet bidrar med noe midler. I gangsatt i Ålesund kommune januar 

2009 i samarbeid men Helse Sunnmøre.  

Kontaktperson: Bjørg Lied Skodje. Helse Sunnmøre. 

                         Brit Krøvel, prosjektleder UHT, Ålesund kommune.  
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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. 

 

Kontaktperson: Lisbeth Slyngstad 

  

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 

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, Ålesund kommune 

 

  

 

 

Kurs i psykisk helsearbeid og psykiske lidelser for hjemmetjenesten i Ålesund kommune 

2009/2010. Videreføres 2011 

 

Undervisningen foregikk i 2009/2010 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/flerkuturell forståelse. 

Undervisningen baserer seg på lokale krefter fra kommune og helseforetak. Ble evaluert 

juni 2010 og vil ut i fra dette videreføres men med hyppigere undervisning og  over kortere 

tidsperiode. Oppstart januar 2011 

Ansvarlig 

 Lisbeth Slyngstad  

 Therese Giske Søvik 
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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 

 

 

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 

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.  
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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. 

 

 

"ACT team"  
 

Er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune og Helse-Sunnmøre HF,i tillegg er 

Haram og Norddal Kommune med.Prosjekt ACT-team(Assertive Community Treatment) er 

et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam,som i samarbeid mellom kommune og 

helseforetak/DPS gir et tilbud til mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom med 

psykose og ofte rusproblem.Målgruppen kjennetegnes ofte av at de mangler et 

sosialt nettverk,at de ikke evner å forholde seg til eksisterende behandlingstilbud og ikke selv 

ser sitt behov for hjelp. 

Teamet har tilknyttet egen psykiater og gir tverrsektoriell behandling som forutsetter at første 

og andrelinjetjenstene sees i sammenheng. 

Prosjektet har mottatt 2 mill.fra Helsedirektoratet for 2009 og beregnes årlig videreført, 

forløbig for 3 år.Starter opp 1 mars 2010 

 

Kontaktpersoner: 

 

Kontaktperson Helse-Sunnmøre HF:Kvalitetsrådgiver Jo Volle, ACT team: Therese Giske. 

Kontakperson Ålesund kommune:Rådgiver Lisbeth Slyngstad 

 

Aktivisering og sysselsetting for yngre personer med demens 

Yngre personer med sykdommen demens mangler tilbud om aktivitet og sysselsetting i 

hverdagen. Perioden etter at diagnosen er stilt er en svært sårbar fase for personen med 

demens og deres familie. Når et yngre familiemedlem har fått demensdiagnosen beyr det for 

de fleste en forverring og en økt avhengighet av andre. En opplever at det er et tomrom i 

denne vanskelige perioden og at aktiviteter i tradisjonell dagavdeling ikke passer. For å skape 

en meningsfunn hverdag ønsker en å legge til rette for individuelle aktiviteter på dagtid som 

kan bidra til økt livskvalitet for denne gruppen og deres familier.  

Prosjektet har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal som delfinansiering. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, virksomhet for Aktivisering og velferd, 

Undervisningshjemmetjenesten og Helse Sunnmøre ved alderspsykiatrisk avdeling og 

Sunnmøre museum.  

Kirsti Skåvdal ved Høgskolen i Ålesund ser på muligheten til å bruke prosjektet i forskning, 

og tilbyr et samarbeid.  

 

Bakgrunn:  Kirsti  Skovdahl  - lektor ved Hælsoakademin. Ørebro Universitet i Sverige,  er nå 

tilsatt ved Høgskolen i Ålesund i 20% stilling.   K.Skovdahl  har gjort sin dr.avhandling på 

”Krævande beteende i samband med demens- førekomst och olika forhållningssætt”.   
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Hun har gjort diverse studier ang. y.p.m. demens – og deres nærstående, og retter sitt videre 

forskningsarbeid inn mot omsorg for mennesker med demens.   

K.Skovdahl ble engasjert av Helsedirektoratet til å undersøke hva som finnes av litteratur på 

området  yngre personer med demens, og hvilke kunnskap som er etablert.  Resultatet viser at 

det er et stort tomrom angående kunnskap – og prosjektet vårt vekker derfor interesse. 

Hun skulle inngå i et forskningssamarbeid med PK.Haugen og Marit G.Blom, men fikk ikke 

midler til dette fra Sverige. 

 

K.Skovdahl har også vært med å utvikle en fleksibel demensomsorg i Ørebro  og peker på 

betydningen av å kunne flytte kompetanse dit p.m.demens oppholder seg – og ikke omvendt.  

 

Samarbeid: Kirsti Skovdahl ønsker å bruke prosjektet til forskning, og tilbyr virksomhet for 

Aktivisering og Velferd i Ålesund kommune et samarbeid.  Dersom dette ikke lar seg gjøre i 

forhold til  stillingen ved høgskolen i Ålesund, er ho villig til å knytte det opp i mot sin 

forskningsstilling (70%) v/universitetet i Ørebro.   

 

Kontaktpersoner for prosjektet: 

Helse Sunnmøre: Bjørg Troøien og Nils- Arne Skagøy. 

Ålesund kommune Aktivisering og velferd: Anne K. R Roald og Liv Aa Lied 

Undervisningshjemmetjenesten: Brit Krøvel epost: brit.krovel@alesund.kommune.no  

Høgskolen i Ålesund: Kirsti Skovdal 

 

 

 

 Samarbeidsprosjekt USH og UHT i Møre og Romsdal 
 

Hospitering lindrende enhet ved Blindheim omsorgssenter og Rokilde USH. 

 

Ålesund og Kristiansund kommune har 06.07.2010, fått innvilget felles søknad om tilskudd til 

kompetansehevende tiltak for lindrende behandling. Tilskuddet skal gå til å etablere et felles 

hospiteringstilskudd i lindrende behandling i 36 kommuner i Møre og Romsdal. Første 

planleggingsmøte var 09.09.2010.  

 

Kontaktpersoner:  

USH Rokilde: Vibeche Fahsing 

UHT: Reidunn Korsnes  

Ålesund kommune Blindheim omsorgssenter: Kari Ann Røyset  

 

 Samarbeidsprosjekter Høgskolen og Ålesund kommune(se også over) 

Gruppeveiledning av sykepleiestudenter 

mailto:brit.krovel@alesund.kommune.no
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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  epost: ih@hials.no  

Prosjektgruppemedlemmer: Kristin B. Thuen 

                                             Veronica D Olsen 

Opplevelse av læring gjennom Mindfullness(Oppmerksomt nærvær) i praksisstudier i 

psykisk helsearbeid for sykepleierstudenter i andre studieår ved Høgskolen i Ålesund. 

Hovedfokuset i dette prosjektet er studentenes læring i psykiatrisk praksis når de har fokus på 

Oppmerksomt nærvær som en tilnærming. Prosjektet har fått støtte fra samarbeidsmidlene 

(midler som tidligere ble gitt praksissted)for gjennomføring. 

Kontaktpersoner:  

Cecilie Teunissen Prosjektmedarbeider/praksis. Teamleder psyk.ytre. Ålesund kommune.  

Tlf. 70165163 E. Post: Cecilie.Teunissen@alesund.kommune.no 

Bente Schei Skagøy Prosjektleder. Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund 

Tlf. 70161413 E.post: bsk@hials.no 

Rigmor Hammer. Studieleder Høgskolen i Ålesund 

 

Dialogkafe`og overgang til refleksjon som kvalitetsutvikling ved hjemmetjenesten Nørve 

Undervisningshjemmetjenesten i Ålesund ønsker å utvikle HT Nørve som lærende 

organisasjon. Ved å ta i bruk dialogkafe`og refleksjonsgrupper som verktøy ønsker en å øke 

kvaliteten på tjenestene og skape et endringsdyktig personale som kan mestre nye utfordringer 

og utviklingsarbeid på en god måte.  Høgskolen i Ålesund og Senter for omsorgsforskning er 

viktige samarbeidspartnere. Høgskolen i Ålesund bidrar med prosessledere og senter for 

omsorgsforskning bidrar med midler som dekker bistanden fra høgskolen.  

Virksomheten har også fått midler fylkesmannen.  

Høgskolen i Ålesund ser på mulighetene for å kunne gjøre følgeforskning i forhold til 

implementering av UHT i HT Nørve og foretar i oktober/ november de første 

mailto:ih@hials.no
mailto:Cecilie.Teunissen@alesund.kommune.no
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fokusgruppeintervjuene av personalet ved virksomheten. (Fokusgruppeintervju ved Rigmor E. 

Alnes og Sølvi Røsvik Vågen) 

Kontaktpersoner:  

Høgskolen i Ålesund: Rigmor E. Alnes og Bente S. Skagøy 

Ålesund kommune: Brit Krøvel UHT brit.krovel@alesund.kommune.no , Karianne Akselen, 

Ann Kristin G. Nilsen og Lena R. Hoff. 

Senter for Omsorgsforskning: Karin Torvik. 

  

 

 Ålesund kommune i samarbeid med frivillige: 
 

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 

• 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. 

Det har vært deltakere også fra andre kommuner i Møre og Romsdal. 

Kontaktperson: Randi Loe Muri og Ida Skotheim. 

mailto:brit.krovel@alesund.kommune.no
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Demensforeningen i Ålesund er samarbeidspartner.  

 Interne prosjekter Ålesund kommune 

Dagtilbud rus. 

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

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

kommunedekkande tiltak finansiert ved statlege prosjektmidlar og kommunale tilskot. 

Dagtilbodet ligg i 2. etasje i Keiser Wilhelmsgt 48. Opningstid: Kvardagar frå 0830 til 1630. 

  

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 

 

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. 

Fagleg og administrativt ansvarlege for prosjektet: 

 Prosjektleder/virksomhetsleder Liv Trædal telef. 70162771 

 Styringsgruppeleder/kommunalsjef Liv Stette telef. 70162013 
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Psykisk helse og aktiv trening  

Baserer seg på erfaring/undersøkelser vedr.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. Prosketet er nå gått inn som en del av den daglige drift og er et samarbeid 

mellom dagavdelingen Jugentloftet og teamet for psykisk helse i kommunen. 

Kontaktperson: Teamleder: Cecilie Teunissen. 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


