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Forord  

I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for 
Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet 
inviterte til flere hørings-runder før den endelige strategien var presentert på samling for de 
nasjonale nettverkene på Gardermoen i desember 2010. Tjenestene fikk nye navn; 
Utviklingssenter for sykehjem(USH) og Utviklingssenter for hjemmetjenester(UHT) og 
fellesbenevnelsen Utviklingssentre for syke-hjem og hjemmetjenester(USHT). Ved siden av 
nye navn inneholdt den nye strategiplan for 2011-2015 nye mål og visjoner.  

Hovedmålet for Utviklingssentrene vil være å være pådriver for kunnskap og kvalitet i syke-
hjem og hjemmetjenester i fylket.  

Delmål: 

1) Pådriver for fag- og tjeneste utvikling innen lokalt og nasjonalt definerte 
satsingsområder. 

2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. 
3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 
4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse-og omsorgstjenestene. 

Aktiviteten i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal ved Ålesund kommune 
har vært preget av stor aktivitet og engasjement siden oppstart i 2009. Ålesund kommune er 
en kommune i vekst og hadde pr 31.12.2010  43.670.000 innbyggere. Å være en stor 
kommune krever stor grad av koordinering, men gir også fordeler i form av god 
ressurstilgang i forhold til mindre kommuner. Det å være utviklingssenter for 
hjemmetjenester favner mange arenaer og tjenestefelt. Dette gir mulighet til å kunne påvirke 
og være en pådriver i fagfeltet. Som relativt nytt utviklingssenter, har vi parallelt med stor 
aktivitet, også fokusert på å finne rollen vår og definere arbeidsfelt for å nå målsettingene i 
høyest mulig grad.  

Et viktig arbeid i 2010 har vært å løfte frem og kartlegge utviklingsarbeid både i Ålesund 
kommune og i andre kommuner i Møre og Romsdal. Dette har vært et krevende men  positivt 
arbeid. UHT har synliggjort prosjektene både på nettsteder og på ulike konferanser i 2010.  

En har raskt sett atarbeidet påvirker tjenestene positivt med økt idealisme og økt grad av 
samarbeid, også på tvers av kommunegrense og tjenestenivå.  Kartleggingen har også  økt 
muligheten og inspirasjonen til å  ”stjele” gode ideer fra hverandre.   

Det ble ikke utarbeidet egen årsrapport for 2009. Rapport for 2010 vil derfor også omhandle 
kort oversikt over aktiviteter for dette året.  

Samarbeid og samhandling er grunnleggende element ved utvikling. Vi takker våre gode 
samarbeidspartnere både internt i kommunen og eksternt. En spesiell takk til 
Utviklingssenteret  for sykehjem i Kristiansund, Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i 
Ålesund og Molde og fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 
Brit Steinnes Krøvel 
Prosjektleder UHT, 
Ålesund kommune 
Juli 2010 
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1. Om UHT  

1.1. Historikk 

I august 2009 ble Ålesund kommune ved virksomhet for hjemmetjenester (HT) Nørve utpekt 
til å være undervisningshjemmetjeneste(UHT) i Møre og Romsdal. Arbeidet med å etablere 
UHT ble satt i gang september 2009. Ordningen skulle organiseres som prosjekt for perioden 
2009 til 2011.  Den nye strategien pr. 01.01.2011sier at prosjektperioden nå er over og at 
Utviklingssentrene er etablerte. Direktoratet vil gi årlige tilskudd til utviklingssentrene og 
gjøre en evaluering av hvert enkelt senter i 2015. Det rapporteres imidlertid årlig til 
Helsedirektoratet, der en gjør rede for måloppnåelse og handlingsplan.  

 

1.2 Bakgrunn for etablering av UHT i alle landets fylker  

I desember 2007 ble det inngått en avtale mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om å 
utvikle undervisningshjemmetjenester etter modell av undervisningssykehjem. I St.prp.nr 1 
(2008-2009) er tiltaket beskrevet i.f.m videre satsing på Omsorgsplan 2015. Det ble etablert 
undervisningshjemmetjenester i alle landets fylker.  

 

1.3 Formål med etablering av undervisningshjemmetjenester  

Etablering av undervisningshjemmetjenester var en omfattende satsing innen helse- og 
omsorgstjenesten hvor det ble gitt tilskuddsmidler over statsbudsjettet til særskilte 
utviklingstiltak.  

Tiltaket hadde som formål å stimulere til:  

 Fagutvikling  

   Praksisnær forskning  

 Utvikling av gode læringsmiljøer  

 Økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling  
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Gjennomføring av tiltaket skulle samlet gi en styrket faglig kompetanse og bidra til 
kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten. Det skulle samtidig legges vekt på utvikling av ny 
kunnskap om:  

 Brukermedvirkning  

  Organisering og bemanning av tjenestene.  

Bakgrunnen for Helsedirektoratets satsing var at: Hjemmetjenesten er en voksende del av 
helse- og omsorgstjenestene, og behovet for helsetjenester i brukergruppen er økende. 
Hjemmetjenesten har en viktig rolle i omsorgskjeden, og en velfungerende og kompetent 
hjemmetjeneste vil bidra til effektiv ressursbruk og, når tjenestemottaker ønsker det, gi 
mulighet for oppfølging og behandling i hjemmet som alternativ til institusjon.  

Både planlegging av kompetansesammensetting og iverksettelse av kompetansehevende 
tiltak er nødvendig for å kunne møte forventninger, krav og utfordringer i dagens og 
fremtidens hjemmetjenester ut i fra direktoratets vurdering.  

 

1.4 Forhold ved utvelgelse av kommunene  

”Det forutsettes at aktuelle kommuner kan vise til en stabil og leveringsdyktig 
hjemmetjeneste med etablerte strukturer for kompetanseheving og fagutvikling. Det forventes 
at søknaden beskriver hvordan undervisningshjemmetjenestene vil ivareta kravet til 
kunnskapsspredning og nettverksbygging med andre kommuner”.(Helsedirektoratet 2009)  

 

 

 

 

1.5 Spesielle føringer og prioriteringsområder for UHT i Ålesund.  

Tilskuddet for etablering av UHT i Møre og Romsdal for 2009  og videreføring i 2010 fra 
Helsedirektoratet  var  ment å dekke: 

 Fagutviklingstiltak innen fokusområdene rehabilitering, kreftomsorg og demens 
 Fokus på forebygging gjennom kartlegging av bosituasjonen til hjemmeboende over   

      75 år.  
 Nettverksarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

 
 

Undervisningshjemmetjenesten fikk navnet Utviklingssenter 
for hjemmetjenester 01.01.2011 

Foto: Brit S Krøvel
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1.6 Kort beskrivelse av noen aktiviteter i  2009 
 

 Søknad om å etablere UHT for Møre og Romsdal i Ålesund sendt Helsedirektoratet   
      april 2009 

 
 Tilsagnsbrev fra Helsedirektoratet om tildeling av UHT til Ålesund, september 2009 

 
 Styringsgruppe og prosjektgruppe ble etablert oktober/november 2009. 

  
 Teamleder ved hjemmetjenesten Nørve i Ålesund kommune ble delvis kjøpt fri fra     

      stilling og gikk inn som prosjektleder i 50 % stilling fra 01.12.2009. 
 

 Mandat fra styringsgruppe utarbeidet og overlevert prosjektgruppe. 
 

 Regelmessige styringsgruppemøter og prosjektgruppemøter ble avholdt  
 

 UHT knyttet viktige kontakter til sentrale samarbeidsparter 
 

 Undervisningssykehjemmet(USH) og UHT  etablerte samarbeid i forhold til    
      erfaringsutveksling, nettverksbygging og samarbeid med fylkesmannen. Planlegging   
      av felles erfaringskonferanser i fylket ble oppstartet. 

 
 UHT deltok på regional samling i Verdal 2010 

 
 Høgskole i Ålesund og Helse Sunnmøre representert i  prosjektgruppe og styrings-    

      gruppe. Flere prosjekter i kommunen er samarbeidsprosjekter mellom UHT,    
      helseforetak og høgskole. Undervisning planlagt i samarbeid Høgskolen i Ålesund. 

  
 UHT deltok på samling for alle USHT arrangert av Helsedirektoratet høst 2009.  

  
 UHT og USH har hatt møtevirksomhet med høgskolen i Molde for å diskutere  

     samarbeid innen forskning. 
 

 UHT satte i gang kartegging av pågående utviklingsprosjekter og utviklingsarbeid  
      innen pleie og omsorg i Ålesund kommune.  
 

 
 
 
 

 
  

Om du ringer til HT Nørve, blir du møtt av vår  dyktige og 
serviceinnstilte sekretær Eva Borge Gundersen.. 

Foto: Brit S. Krøvel
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2. Organisering 
   
2.1 Ålesund kommune. 
 
Ålesund kommunes administrative organisasjonsstruktur er tilpasset prinsippene i en Bestiller-
Utfører-Mottaker-organisering (BUM), og er delt i to administrative styrings- og ledelsesnivå: 
Rådmannsnivå og Virksomhetsnivå. Rådmannsnivået ivaretar administrative oppgaver som Over-
ordnet styring og ledelse, kvalitetsutvikling, planlegging, saksbehandling og gir faglig og 
administrativ støtte til virksomhetene. 
 
Virksomhetsnivået, med relativt fristilte virksomheter, ivaretar bl.a. den direkte Tjeneste- 
produksjonen overfor brukerne og kommunens forvaltningsoppgaver. Noen virksomheter har 
både drifts- og forvaltningsoppgaver. Virksomhetene arbeider med grunnlag i driftsavtaler som 
beskriver kravspesifikasjoner for tjenestene basert på et definert nivå for tjenesteomfang, kvalitet 
og økonomiske rammer.(Omsorgsplan for Ålesund kommune 2010-2015) 
 
 
 
 
 
 

 
kilde: www.alesund.kommune.no 
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2.2 Organisering av UHT 
 
Utviklingssenteret i Ålesund er organisatorisk lagt under HT Nørve, som er en av 8 hjemme-
tjenester i kommunen. HT Nørve har besøksadresse Nørvegt 1 c. HT Nørve består av til 
sammen tre enheter;  Volsdalen bokollektiv, bolig for utviklingshemmede og ”åpen omsorg”.  
 
 

                                                 

   
 

 Volsdalen bokollektiv har 52 faste boliger og 12 korttidsboliger. 

 Borgundveien 212 har 4 boliger for utviklingshemmede. 

 Det ytes "åpen omsorg" til: Innbyggere i grunnkretsene Volsdalsvågen, Fjelltun,       
Volsdalsberga, Volsdalen og hele Ellingsøya.   

  

 

 
 
 
 
 
 
UHT har vært organisert som prosjekt i 2009 og 2010. Prosjektet har vært ledet via 50 % 
stilling frem til 01.05.2011, da ble stillingen utvidet til 100% stilling. Prosjektleder leverte sin 
avsluttende eksamen i prosjektledelse i april 2010.  
 

 

Ledelsen ved HT Nørve:  
Virksomhetsleder Karianne Akslen og 
Ann Kristin Grindvik Nilsen 

Foto: Brit S. Krøvel

Noen av personalet ved Volsdal bokollektiv, Borgunv. 212 og HT Nørve åpen omsorg avdeling
Ellingsøya. Arbeidsmiljøet er preget av høy grad av personalkontinuitet i alle avdelingene.
Flere av de ansatta har vært ved samme arbeidssted i flere tiår. 

Foto: Brit S. Krøvel

Konstituert teamleder ved åpen omsorg
Rigmor Winther
Foto: Brit S Krøvel
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Styringsgruppe/Fag og samarbeidsråd pr 01.01.2010 
 

 Kommunalsjef, Liv Stette leder  
 Virksomhetsleder HT Nørve, Karianne Akslen  
 Seniorrådgiver Fag og forvaltning, Reidunn Korsnes  
 Enhetsleder Bestillerenheten, Håvard Overå  
 Kommuneoverlege, Karsten Vingen  
 Representant fra fylkesmannen i Møre og Romsdal, Janne Bjørsnøs  
 Studieleder Høgskolen i Ålesund, Rigmor Hammer  
 Stipendiat Senter for omsorgsforskning Rigmor Einang Alnes 
 Prosjektleder Brit Krøvel  

 
 Styringsgruppen har hatt møte 4 ganger i året siden oppstart. 
 
 
Prosjektgruppe/Fag og samarbeidsråd 
 

 Prosjektleder, Brit Krøvel,  
 Sykehjemslege, Kari Vangsnes  
 Virksomhetsleder, HT Nørve Karianne Akslen 
 Teamleder HT Nørve åpen omsorg, Rigmor Winther  
 Seniorrådgiver Fag og forvaltning, Reidunn Korsnes  
 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Inger Lise Andreassen  
 Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund, Bente Schei Skagøy  
 Ass.avdelingssjef, med.avd Helse Sunnmøre, Gro Åsnes  
 Sykepleier ved HT Nørve, åpen omsorg, Lena Rongve Hoff  
 Teamleder HT Nørve, Volsdalen bokollektiv, Ann Kristin G. Nilsen  

 
 

 

  
 
 
 

Greta Irene Hanset har erstattet Janne Bjørsnøs i styringsråd/grupp fra 2011. I 
prosjektgruppen har Lena Rongve Hoff gått ut og nye medlemmer er teamleder HT Nørve 
Rigmor Winther, sykepleier ved HT Nørve Synnøve O. Slatlem og  Monica Ulstad 
virksomhetsleder ved HT Larsgård.  
 
 
 
 
 
 

Om prosjektgruppen: 
UHT har hatt prosjektgruppemøte en gang i
måneden siden oppstart i 2009. Prosjektgruppen
har representanter fra høgskolen i Ålesund,
helseforetak, tillitsvalgte og fra flere nivåer i
organisasjonen i Ålesund kommune. Her er noen
av prosjektgruppemedlemmene. 
Fra venstre: Bente S. Skagøy, Reidunn
Korsnes,Ann Kristin G. Nilsen, Kari Vangsnes og
Gro Åsnes.  

Foto: Brit S. Krøvel
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3. Aktivitet knyttet til helsedirektoratets føringer 
 
3.1. Demens  
 

   

 Demensomsorgens ABC  
 

I alt 130 fra personalet Ålesund kommune startet opp med demensskolens ABC i 
2010 og en stor del av disse fortsetter på del 2 i 2011.  

 
 

   
 

Oppstart demensomsorgens ABC i Ålesund . Første samling ble arrangert ved Volsdalen bokollektiv. Foto: Brit S. Krøvel 
 
 
 

 Prosjekt ”Aktivisering og sysselsetting unge demente”  
 
Prosjektet hadde oppstart høsten 2010. Bakgrunnen for tiltaket var at yngre personer med 
demens mangler tilbud om aktivitet og sysselsetting i hverdagen. For å skape en 
meningsfull hverdag ønsket en å legge til rette for individuelle aktiviteter på dagtid som 
kan bidra til økt livskvalitet for denne gruppen og deres familier. Prosjektet har vært 
delvis finansiert av midler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Det er knyttet forskning 
til prosjektet i samarbeid med Høgskolen i Ålesund. Prosjektet samarbeider med 
Sunnmøre museum og hjelpemiddelsentralen i Ålesund i å finne gode aktiviteter for 
personer som får tilbud gjennom prosjektet.  
 
 

 
 
 

 
Demensomsorgens ABC er et studiemateriale

utarbeidet av Aldring og Helse, Nasjonalt
kompetansesenter. Materialet er beregnet til

bedriftsintern tverrfaglig opplæring i
studiegrupper. Materialet består av  temahefter og
disse inneholder rikelig med eksempler, og har en
rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke

og diskusjon.

Anne K. Røsvik Roald t.v og Liv Årseth Lied t.h, begge 
geriatriske sykepleiere og primus motor for prosjektet,  
utenfor Ytterlandsstova ved Sunnmøre Museum, der 
noen av aktivitetene foregår.  

Foto: Liv Årseth Lied
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 Andre tilbud for personer med demens  
 
Ålesund kommune har et bredt tilbud for personer med demens og deres pårørende. 
Pårørendeskole, dagtilbud i ulike former, bokollektiv, forsterket avdeling i sykehjem, 
sansehager i forbindelse med sykehjemsavdelinger, avlastningsplasser.  
 

 
 Kartleggingsverktøy,  personer med demens 

 
UHT har avdekket et behov for ytterligere kompetanseutvikling i forhold til bruk av 
kartleggingsverktøyet for personer med demens. Det er Aldring og helse Nasjonalt 
kompetansesenter som har utviklet verktøyet. Kursing og andre tiltak vil bli satt i 
gang i 2011.  

 
 
 

3.2 Kreft / Palliasjon 
 

 Hospiteringsordning i Møre og Romsdal 
 
I 2010 ble det etablert et samarbeid der lindrende enhet ved Rokilde sykehjem i 
Kristiansund, USH og lindrende enhet Blindheim omsorgssenter  i Ålesund. Det er 
utarbeidet et hospiteringstilbud innen palliasjon.   

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alle kommunene i Møre og Romsdal kan søke om å få tildelt
hospiteringsplasser ved de lindrende enhetene.

Hospiteringsordningen gjelder for autorisert helsepersonell
 i kommuner som ønsker å tilegne seg erfaring i hvordan

lindrende behandling i sykehjem og hjemmetjenester
kan praktiseres.

Foto: tatt fra brosjyre USHT

 
Aktivitetene på musemumsområdene er
mangfoldige. Her gjelder det å finne ut av hva
den enkelte finner meningsfullt å holde på med. 
Her ser vi Anne og Liv i full gang med
vedlikeholdsarbeid. 

Foto: Liv Årseth Lie
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Målsettingene for hospiteringen vil være: 
 

 Den enkelte hospitant får en grunnleggende innføring i praktiske og tekniske  
      prosedyrer knyttet til lindrende behandling, symptomkontroll, observasjoner og  
      oppfølging. 

  
 Den enkelte får kunnskap om holdninger, etiske utfordringer og verdigrunnlag knyttet  

      til lindrende behandling. 
 

 Å overføre kunnskap om organisering, nettverksarbeid og samhandling-med forkus på  
      pasient og pårørende - som beveger seg mellom de ulike behandlingsnivå. 

 
 

 
 

 
 Nettverk innen kreftomsorgen og samhandlingsavtale 

 
Det er  opprettet kontaktsykepleiere innen kreftomsorgen i hver virksomhet for 
hjemmetjeneste i Ålesund kommune. Målet er at alle virksomheter skal ha startet 
utvikling av en basiskompetanse.  Det er utviklet delavtale til samarbeidsalen 
mellom Helseforetaket og kommunene. Delavtalen omhandler etablering og drift 
av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling. Dette er et samarbeid mellom 
Helse Sunnmøre, kommunene i Helse Sunnmøre foretaksområde, 
Kompetansesenter i lilndrende behandling Seksjon Midt og Høgskolen i Ålesund.  

 
 
 
3.3  Rehabilitering:  

 
 Et verdig liv med funksjonsnedsettelse 

Ålesund kommune har prosjekt  i samarbeid med helseforetak og høgskolen              
i Ålesund. Prosjektet  ” Et verdig liv med funksjonsnedsettelse” har som mål  at 
brukere og studentene skal oppleve et hjelpeapparat som samhandler over linjene 
ved overføring fra 2.linjetjenesten til 1. linjetjenesten.  
 
 
En har foretatt fokusgruppeintervju av studenter, brukere, pårørende og veiledere      
i kommunen i 2010. Arbeid med publisering startes i 2011. I 2011 planlegges 
videreføring og oppfølging av resultatene i form av et tverrfaglig 
kompetanseutviklingsprogram som vil gå over tre til fire dager og der også 
brukere vil bli invitert til å delta.  
 
 
 

Drivkreftene bak hospiteringsordningen ved 
Blindheim omsorgssenter og Rokilde sykehjem. 
Fra venstre: Liv Sunde Braathen, Vibeche Fahsing 
og Merete Kløvning  

Foto: Rokilde USH
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3.4 Forebygging gjennom kartlegging av bosituasjonen til eldre over 75 år 
 

 UHT har et nært samarbeid med geriatriske sykepleiere som utfører kartleggings-  
      arbeidet i kommunen.  
 

 

 
 

 
   I 2010 har en også startet opp med planlegging av et forskningsprosjekt som blant 

annet innbefatter kartlegging og oppfølging av syn og hørselsproblemer, bedret 
kommunikasjon og bedre svelge- og måltidshåndtering. Omfanget av prosjektet 
avgjøres av eventuelt innvilgede forskingsmidler sammen med høgskolen i 
Molde.  Se også punkt 5.4. 
  

   5.og 6. 2010 september deltok UHT Ålesund og personale fra virksomhet   
Aktivisering og Velferd på erfaringskonferanse for helsefremmende og 
forebyggende arbeid for eldre i Drammen . Anne K. Røsvik Roald og Liv Årseth 
Lied hadde innlegg på konferansen. 

 
 
 
3.5 Nettverksarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
 

 Samarbeidsavtaler 
UHT har flere samarbeidsprosjekter med helseforetak. Helse Sunnmøre og 
kommunene som hører til foretaket har utarbeidet en samhandlingsavtale. To 
underavtaler er under utarbeiding, innen  kreftomsorg og felles 
kompetanseplan.   

 
 Nettverk 

Det er, som også tidligere nevnt, opprettet nettverk innen kreftomsorgen  
i samarbeid mellom helseforetak og kommunene.  

 
 Etterbehandlingsavdeling 

Ålesund kommune og Helseforetaket samarbeider om etterbehandlings-
avdeling. Denne er lagt til Aspøy omsorgssenter.  
 
 

Anne K. Røsvik Roald t.v og Liv Årseth Lied t.h er 
geriatriske sykepleiere i Ålesund kommune. De er 
engasjerte personer som har mange jern i ilden. De er 
blant annet ansvarlig for oppsøkende  virksomhet for 
personer over 75 år i kommunen og for prosjektet 
Aktivisering og sysselsetting unge demente.  

Foto: Liv Årseth Lied
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 Individuell plan  
Det pågår samarbeidsprosjekt i forhold til bruk av individuell plan mellom 
helseforetak og kommune innen psykiatri og oppretting av  ACT team. 

 
 Prosjekt ACT-team  

er samarbeidende prosjekt mellom kommuner og helseforetak og følger 
retningslinjene for Accertive Community Treatment teamene fra England. Teamet 
skal gi sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester til målgruppen over 
tid. Teamet er tverrfaglig sammensatt med egen psykiater. 

 
 
4. Tilnærming til ulike nivåer av tjenestene 
 
Utviklingssenteret i Ålesund arbeider som pådriver for kunnskap og kvalitet på mange nivå. 
En kan inndele i fem ulike nivå som beskrives her. Det er satt i gang aktiviteter rettet mot alle 
nivåer i 2009 og 2010.  
 
4.1. Nivå HT Nørve 
 
HT Nørve skal utvikles til å kunne bli en foregangsvirksomhet og en har  i første omgang 
prioritert å legge forholdene til rette for å utvikle en lærende organisasjon. Et vesentlig 
kulturtrekk ved en lærende organisasjon er å lære av erfaring. Deltakende og reflekterende 
åpenhet er også et kjennetrekk ved e slik organisasjon. Ulike tiltak for å nå dette målet er 
derfor satt i gang:  
 
 

 Informasjon  
Det ble utarbeidet foldere med informasjon om hva det innbefatter å ha fått rollen som 
Utviklingssenter. Denne ble levert ut til alle ansatte i slutten av februar 2010. Det ble 
også arrangert to informasjonsmøter for personalet våren 2010.  

 
 Utarbeiding av kompetanseplan i virksomheten 

Virksomheten har startet opp utarbeiding av kompetanseplan. I første omgang er det 
gjennomført en kompetansekartlegging. Kompetanseplanen må utarbeides etter 
prinsippene i strategisk kompetansestyring. Kompetansetiltakene må være styrt i tråd 
med behov og mål i organisasjonen. (Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
KS/ Fou)Kompetansetiltakene må bære tydelig preg av god planlegging, kontrollert 
gjennomføring og riktig evaluering.  

 

Målgruppen for opphold ved etterbehandlingsavdelingen er seniorer 
med midlertidig behov for behandling, pleie og omsorg i en overgang 
mellom sykehusopphold og eget hjem. 
 
Bilde fra Aspøy omsorgssenter i Ålesund.



 14

 Felles forståelse - delt visjon 
Det har blitt utarbeidet egen visjon ved Ht Nørve. Visjon er utarbeidet i samarbeid 
med personalgruppen:    
” Godt arbeidsmiljø og høyt kunnskapsnivå der brukeren opplever omsorg,    
  trivsel og trygghet.” 

 
 

 
   Tilrettelagt turnus 

              Det  er utarbeidet tilrettelagt turnus som gir tid til refleksjon i virksomheten.  
 

   Dialogkafe`og overgang til refleksjon som kvalitetsutvikling ved HT  Nørve  
Utviklingssenteret 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 fokusgruppeintervjuene av personalet ved 
virksomheten. Fokusgruppeintervju foretas av Bente S. Skagøy og Sølvi Røsvik 
Vågen ved høgskolen i Ålesund.  

 
Det er arrangert 4 dialogkafeer ved HT Nørve i 2010. Dialogkafeene har hatt ulike 
tema og alle ansatte uansett stillingsforhold har blitt inviterte til å delta. 
Dialogkafeene fungerer som en forberedelse til å starte opp med refleksjon som 
kvalitetshevende tiltak i virksomheten. Refleksjonsgruppene etableres i 2011 og er 
finansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

 
  

 
Bilde på forside 
innbydelse.  
Utarbeidet av:  
Hanne Vegsund  
Fagerslett 

 

Det ble sendt ut invitasjoner til ansatte foran hver dialogkafe`. 
Kafeene hadde ulike tema for hver gang. Invitasjonene var spesielt 
utarbeidet med egen design og bilder av de ansatte som var 
forskjellige fra gang til gang. Dialogkafeene hadde ulike temafarger. 
Temaene på de 4 kafeene i 2010 var: 

 Å bli bedre? Vi deler erfaringskunnskap 
 Hvorfor utarbeide en visjon og hva er en visjon 
 Brukerkunnskap 
 Kvalitet og Visjon 

Den 5. kafeen var planlagt til å omhandle fag og forskningskunnskap 
og ble arrangert i januar 2011. 

 
Noen av personale ved åpen omsorg HT Nørve.

Personalet er kjent for å ta godt i mot nye ansatte,
studenter og lærlinger. Trivselen  i avdelingen er stor.

Foto: Brit S. Krøvel
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Personalet foretok fortløpende skriftlige evalueringer av kafeene slik at en kunne 
korrigere kafeene etter ønsker fra personalet. Det var likevel en prosesstyring fra 
høgskolen i Ålesund.  

 

 
 
 

  Modellutvikling for implementering av UHT 
Det søkes om forskningsmidler i forbindelse med ”Modellutvikling for implementering 
av utviklingssenter i hjemmetjenester”. Dette er et samarbeid mellom Senter for 
Omsorgs-forskning, Høgskolen i Ålesund og Utviklingssenteret.  
Det forutsettes at en klarer å skaffe forskningsmidler til prosjektet, men det er allerede 
foretatt noen fokusgruppeintervju av personalet og flere vil bli foretatt i 2011.  

 
 Fokus på kvalitet og brukermedvirkning 

HT Nørve har foretatt brukerundersøkelser i 2010. Resultatet skal benyttes til å 
utforme en plan for å bedre kvaliteten på tjenesten. I 2010 ble det også satt i gang 
planlegging av et kurs/ gruppearbeid i kvalitetsarbeid. Virksomheten foretok også en 
arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2010. 

 
  Økt kompetanse i form av videreutdanning ved HT Nørve  

Virksomheten har hatt en betydelig økning i antall som har startet opp med videre-
utdanning i 2010: 
En sykepleier deltar på videreutdanning psykiatri ved høgskolen på Molde. 
To sykepleiere har startet videreutdanning innen kreft/lindrede behandling.   
To sykepleiere deltar på studiet kunnskapsbasert praksis ved høgskolen på Molde. 
Tretten personer deltar  på demensomsorgens ABC.  
Tre personer deltar på utdanningen Miljøterapi i eldreomsorga ved høgskolen  
i Volda. 
En person har deltatt på studiet prosjektledelse ved høgskolen i Ålesund. 

 
 Plan for internundervisning 

I 2011 utarbeides en plan der personer som deltar eller har deltatt på videreutdanning 
arrangerer internundervisning og fagdager ved virksomheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente S. Skagøy t.v og Rigmor E. Alnes t.h  ledet prosessen
med dialogkafe. Rigmor er også involvert i  forskning

rundt modellutvikling for UHT.
Foto: Brit S. Krøvel

 
To av personalet som har tatt videreutdanning og kursrekke

 i 2010.Alfhild Kim Jeppesen t.v og Synnøve Moa t.h.
Gratulerer med vel gjennomført kursrekke studier.

Foto: Brit S. Krøvel
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4.2 Nivå andre virksomheter i  Ålesund kommune 
 
 

 Bidra til planlegging av ny kompetanseplan for Ålesund kommune  
Høsten 2010 ble det satt ned en gruppe som skulle komme med innspill til rullering av 
kompetanseplan i Ålesund kommune. UHT har vært delaktig i dette arbeidet og har 
også levert et eget innspill der en så spesielt på fremtidens utfordringer som ligger i 
sentrale føringer.  

 
 

 Prosjektdager/Konferanse og synliggjøring/kartlegging av utviklingsarbeid  
Helt fra tidlig etablering av UHT Ålesund høsten 2009, har en sett behovet for å løfte 
frem prosjekt og utviklingsarbeid. UHT startet derfor allerede i desember 2009 å 
innhente opplysninger om slikt arbeid i kommunen. Ansvarlige for prosjektene ble 
inviterte til  å presentere arbeidet ved prosjektseminar som ble arrangert i bystyresalen 
i Ålesund rådhus 15 april 2010. Høgskolen i Ålesund, Sykehusapoteket og Helse 
Sunnmøre var delaktige i enkelte av prosjektene og de ble også de inviterte til å delta.  

 
Evaluering av dagen viste at dette var svært vellykket og en bestemte derfor at dette 
skulle arrangeres en gang i året. Ved siden av presentasjon av utviklingsarbeid  var 
det satt av tid til diskusjon rundt det å kvalitetssikre prosessene og hvordan en skal 
kunne øke grad av implementering og hindre at prosjekter ikke blir videreført.  
 
Prosjektene ble også lagt ut på UHT`s hjemmeside: 
www.alesund.kommune/sub/utviklingssenter og på USHT`s felles blogg: 
www.ogbedreskalvibli.no. 
 
Oversikten synliggjorde også grad av samhandling med andre instanser og var blant 
annet til god hjelp når administrativt samhandlingsutvalg skulle etableres 
 i 2010.  

 
 

 Temadag om kvalitetsindikatorer 
Å være pådriver for kunnskap og kvalitet er hovedfokus for UHT. Det har derfor  
vært helt nødvendig som utviklingssentrene i fylket å sette fokus på kvalitet og 
utvikling av kvalitetsindikatorer i tjenestene. UHT i Ålesund i den anledning temadag  
i bystyresalen i Ålesund rådhus 1.desember 2010.  
 
Tema for dagen var  “Kvalitetsindikatorer i pleie- og  omsorgstjenesten” ved PhD-
stipendiat Sigrid Nakrem  og “Gode prosjektdirektiver - evaluering av prosjekt” ved 
Karin Torvik, senter for Omsorgsforskning.  
 
Også andre kommuner i Møre og Romsdal var inviterte til å delta. Det var til sammen 
50 deltakere på seminaret fra ulike kommuner i Møre og Romsdal. Det var deltakere 
fra et bredt spekter av tjenestesteder i kommuner inklusiv legevakta i Ålesund og i 
tillegg var det deltakelse fra Høgskolen i Ålesund.  
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 Fagdager og kurs i Ålesund kommune 

Utviklingssenteret startet i 2010 arbeidet med å planlegge fagdager for ansatte i 
samarbeid med  ressurspersoner i kommunen og linjeledelse.  
 
Ett av disse tiltakene er arbeidet som er beskrevet i punkt 3.3. UHT vil i samarbeid 
med høgskolen i Ålesund, Helseforetaket, ressurspersoner fra fysio- og ergotjenesten 
ved Spjelkavik omsorgssenter i kommunen og brukerrepresentanter planlegge 
fagdager innen rehabilitering. Det er et mål at en kan arrangere lignende fagdager 
også i forhold til andre tema i kommunen.  

 
 

 Kurs i saksbehandling, lover og regler.  
I oktober 2010 inviterte UHT og Ålesund kommune til kurs. Invitasjonene gikk til 
ansatte i kommunen, men også til andre kommuner i Møre og Romsdal. Flere 
kommuner deltok. 
 

Innholdet i kurset var: 
27.oktober: Kurs i saksbehandling og saksbehandlingsregler 
28. oktober:  Kurs i lover og regler i forhold til tjenesteyting 
29. oktober: Kurs i Pasientrettighetsloven, kapittel 4a 

  
 

 Kurs i psykiske lidelser og psykisk helsearbeid/rus. 
Rådgiver i psykisk helse Lisbeth Slyngstad i Ålesund kommune, satte i 2009 i gang et 
undervisningsopplegg innen psykiske lidelser som pågikk frem til sommeren 2010.  
 

Karin Torvik, Senter for omsorgsforskning Midt Norge. 
Holdt innlegg ved seminar/temadag 
Kvalitetsindikatorer i pleie- og omsorgssektoren. 

Foto: Brit S. Krøvel

 
Sigrid Nakrem PhD-stipendiat ved Høgskolen i

Sør- Trøndelag/NTNU det medisinske fakultet. Holdt
innlegg om ”Kvalitetsforbedring og kvalitets-måling i

helse- og omsorgstjenesten”.

Foto: Brit S. Krøvel
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Bakgrunn for kurset var behov for mer kompetanse om psykiske lidelser og helseproblemer, 
samt mer kunnskap om de tjenester og tiltak som blir utført på kommunalt nivå. En ønsker 
også å øke kunnskapen om de forskjellige behandlingstilbud som blir gitt innen Helse-
Sunnmøre og RUS-Midt.  
 
Hensikt og mål med kursrekken har vært at den enkelte ansatte etter gjennomført kurs skal ha 
en bedre oversikt og forståelse av hva psykiske lidelse og rusproblemer innebærer. Den 
enkelte skal ha en god oversikt over de ulike tilbud som blir gitt av kommunen og de 
forskjellige behandlingstiltakene. Den enkelte kursdeltaker skal vite hvor en skal henvende 
seg dersom en har spørsmål, samt kunne hjelpe brukere til å henvende seg til riktig instans. 
Den enkelte skal ha bedre kunnskap om brukermedvirkning og aktuelle 
intresseorganisasjoner, samt økt kunnskap om Individuell plan og samarbeid.  
 
Deltakere er ansatte i hjemmetjenester og andre i kommunen som kommer i kontakt med 
personer med psykiske lidelser og /eller rusproblemer. Undervisningen er gratis for 
deltakerne og er i et samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund, helseforetak og Ålesund 
kommune.   
 
Evalueringene av kurset er gode og det er bestemt at dette kurset settes opp en gang hver år, 
men over 6 måneder med totalt 28 undervisningstimer.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tone Berit Løkken t.v og Bente Schei Skagøy 
t.h har hatt innlegg ved kurset i psykiatri i 
Ålesund kommune.  
Foto: Brit S. Krøvel 

Lisbeth Slyngstad er rådgiver inne psykisk 
helse i Ålesund kommune. 
Foto: Lisbeth Slyngstad 
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4.3 Møre og Romsdal 

  
 

 Det faglige nettverket i Møre og Romsdal 
USH og UHT har sammen med  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i 
Ålesund, Høgskolen i Molde (fra 2011 også Høgskolen i Volda), nettverkskontakter 
fra fire etablerte nettverk i Møre og Romsdal og senter for Omsorgsforskning har 
sammen opprettet et faglig nettverk i Møre og Romsdal.  
Nettverket har utarbeidet samarbeidsavtale. Det faglige nettverk samles minst en gang 
pr år og dette er en arena for å diskutere eventuelle felles utvikligstiltak/prosjeter og 
ha faglige diskusjoner.  

 
 
 

 
 
 

Møtet 2 februar 2010 tok oppmange viktige og sentrale tema for samarbeidet og i referatet fra 
møtet som ble publisert på USHT s` blogg  møtet står det: 

 
”Tirsdag 2.februar avholdt “Samarbeidsutvalget for det faglige nettverket i Møre og 
Romsdal” sitt andre møte. Samarbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra 
samarbeidspartnere i nettverket: 
 
Rokilde undervisningssykehjem (USH), Ålesund undervisningshjemmetjeneste (UHT), 
Fylkesmannen, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Senter for Omsorgsforskning og 
kontaktpersonene for de fire nettverksdistriktene.I tillegg er Høgskolen i Volda invitert inn i 
samarbeidsutvalget. 

 
  

 
Møre og Romsdal fylke består av 36 kommuner. De tre 
største byene er Ålesund, Molde og Kristiansund. 
Mange kommuner er små og mange har inngått 
samarbeid på ulike områder. Samarbeid innen fag- og 
kvalitetsutvikling kan det se ut til at det har vært lite av.  

Det faglige nettverk hadde møte på fylkeshuset 2 februar 2010. 
På bildet fra n. venstre: Rigmor Einang Alnes Senter for 
Omsorgsforskning, Marit Hovde Syltebø Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal, Brit Steinnes Krøvel Ålesund UHT, Stephanie 
Helland Rokilde USH. Bak fra venstre: Bente Skagøy 
Høgskolen i Ålesund, Reidunn Korsnes Ålesund kommune, 
Greta Irene Hanset Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Kristin 
Eidem Nettverk Romsdal, Inger-Lise Lervik Rokilde USH, 
Solfrid Teigen Nettverk Sunnmøre Sør, Anne-Sofie Egset 
Høgskolen i Volda. Høgskolen i Molde hadde ikke anledning til 
å delta.  

Foto: Rokilde USH
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Hensikten med gårsdagens møte var å legge føringer for det videre samarbeidet- ikke minst 
siden vi også nå har fått en  undervisningshjemmetjeneste i fylket. En av målsetningene med 
nettverket er å styrke samarbeidet mellom praksisfelt og forskningsfelt/høgskolene for igjen å 
heve kvaliteten på tjenestene. Takk til alle i samarbeidsutvalget for inspirerende innlegg, 
faglig engasjement og konstruktive samarbeidsånd. Det lover godt for en spenstig og 
spennende fortsettelse av vårt faglige nettverkssamarbeid.” ( www.ogbedreskalvibli.no) 
 
 

 De fire nettverkene 
UHT og USH har etablert fire felles nettverk i fylket. Nettverkene består stort sett av 
mellomledere fra sykehjem og hjemmetjenester. UHT har besøkt to av nettverkene i 
2010 og har samlet prosjekter / utviklingsarbeid som er lagt ut på nettsteder.  
 

 

 
 

 

Nettverket er delt i fire distrikt, Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre Nord og Sunnmøre Sør. Hver kommune har en 
egen kontaktperson, og hvert distrikt har en hovedkontaktperson for sitt geografiske område.  
Kontaktpersonene koordinerer og formidler informasjon, samarbeider i planlegging av drift av nettverket - og gir 
faglige innspill.  
Bilde : Møte i nettverk Sunnmøre sør i september 2010.  Til venstre: Berit Aasen Akogyram, Herøy, Anja B Dahl, 
Hareid, Liv Ranveig Sunde, Vannylven, Vigdis Ristesund, Sande, Wenche Flo, Ørsta, Gunn Liavåg Ulsten og 
Solfrid Teige. Astrid Dimmen kom dessverre ikke med på bildet.  Nettverksgruppen Sunnmøre Sør høsten 2010.  

Foto: Brit Steinnes Krøvel

Marit Hovde Syltebø, seksjonsleder ved Helse-og 

sosialavdelinga,  Fylkesmannen i Møre og Romsdal åpnet 

møtet. I sitt åpnings-innlegg brukte hun en allegori fra 

hundremeterskogen, hvor Ole Brumm og vennen Nasse Nøff 

er engstelige for hva de mystiske sporene i snøen skjuler. 

Kan det være en Vissel- eller også en Vussel på ferde? Det 

viste seg til slutt å  være deres egne fot-avtrykk, de hadde 

gått i ring  i sine egne spor.  Marit Hovde  Syltebø framholdt 

hvor betydningsfullt det er å gå opp nye  spor- og at 

samarbeidet i vårt faglige nettverk nettopp skal være til hjelp 

til å finne nye veier slik at vi slipper å gå i ring.  
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 Årlige erfaringskonferanser 
UHT og USH arrangerer felles erfaringskonferanse en gang i året, der alle 
kommunene blir invitert både som deltakere og til å fortelle om utvalgte 
utviklingsarbeid og prosjekter. Representanter fra fylkesmannen, høgskolene, 
helseforetak og Senter for omsorgsforskning blir også inviterte. 

 
 Erfaringskonferanse 

5. mai 2010 arrangerte Rokilde sykehjem i Kristiansund, undervisningssykehjemmet 
(USH) i Møre og Romsdal – og Undervisningshjemmetjenesten (UHT) i Ålesund  
felles erfaringskonferanse for det faglige nettverket i fylket for første gang. Det deltok 
80 personer i bystyresalen i Ålesund rådhus fra de forskjellige kommunene i Møre og 
Romsdal. Det vil bli årlig arrangering av slike felles konferanser.   

 
 
 

 
 
 
Astrid Dimmen og Merete Vartdal Øye fra Volda kommune presenterte: ”Kunnskap er ikkje det verste ein har” 
- om miljøterapi i demensomsorgen. Foto: Rokilde USH 
 
 

 Felles nettside 
USH Rokilde har opprettet en felles blogg der både UHT og USH kan legge ut nyttig 
informasjon. www.ogbedreskalvibli.no 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 Regionalt nettverk av USHT i Midt-Norge  
 

 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Midt-Norge er organisert i et 
felles USHT- nettverk. Seks deltakerkommuner i til sammen tre fylker alternerer 
på vertskapsansvaret. Nettverket ble etablert i 2008- og utvidet etter at hvert av 
fylkene også har fått Utviklingssenter for hjemmetjenester. UHT i Ålesund var 
sammen med UHT Stjørdal og USH Søbstad i Trondheim deltaker i arbeidsgruppe 
som skulle lage et høringsutkast til samarbeidsavtale i det regionale nettverket. 
Arbeidet med avtalen ble startet opp november 2010. Forslaget ble levert til 
høring ved samling i Ålesund i 2011.  

 
 

 
 Presentasjon av kvalitetskommuneprosjektet i Ørsta  

  Videreutdanningen ”Miljøterapi i demensomsorgen 
     ved Høgskolen i Volda  

  Ressurssykepleiernettverket i Kristiansund  

  Studenttett post i Haram, i samarbeid med Høgskolen 
     i Ålesund  

  Prosjekt om å forene et trygt arbeidsmiljø for ansatte  
     og et verdig liv for brukerne  
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  Deltakere  
Møre og Romsdal   Rokilde sykehjem i Kristiansund– utviklingssenter for 

sykehjem i fylket  
Ålesund kommune – utviklingssenter for 
hjemmetjenester (UHT) i fylket  

Sør‐Trønderlag   Søbstad helsehus i Trondheim – Utviklingssenter for 
sykehjem i fylket  
Åfjord kommune – Utviklingssenter for hjemmetjenester 
i fylket  

Nord‐Trønderlag   Verdal bo‐ og helsetun ‐ Utviklingssenter for sykehjem 
 i fylket  
Stjørdal kommune ‐ Utviklingssenter for 
hjemmetjenester i fylket  

Assosierte medlemmer   Samarbeidende høyskoler: HiMolde, HiST og HiNT, 
Senter for omsorgsforskning og Fylkesmannens 
representanter i styringsrådene for Utviklingssentrene.  

 
 
Nettverket møtes vår og høst og våren 2010 var det Kristiansund som inviterte.  
 

 
 
 
Høstsamlingen var det Åfjord som hadde ansvaret for og vi ble inviterte til den spennende og 
vakte Stokkøya.  
 

 
 
 
 
 
4.5 Nasjonalt nettverk og aktivitet på nasjonal arena 
 

  Samling 2009 
Utviklingssentrene i hele landet inviteres til en årlig fellessamling i regi av Helse- 
direktoratet. Møtet I 2009 ble arrangert i oktober i Sandvika i Oslo og tema for samlingen 
var ”Omsorg i utvikling - Fag- Forskning – Feiring”. Ved siden av interessante innlegg 
var det også markering av 10 års jubileum for undervisningssykehjemmene og  etablering 
av undervisningshjemmetjenestene.  

   
 

 
Nettverkssamlingen i Kristiansund hadde mange spennende 
innlegg, diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling. I tillegg 
fikk deltakerne oppleve trivelig sosialt fellesskap, god 
servering og en koselig båttur med Sundbåten.  
 
Takk til USH Rokilde for godt og trivelig  arrangement. 

 
Programmet i regi av Åfjord kommune,var lagt opp med

presentasjoner av utviklingsarbeid. En del av den faglige
diskusjonen hadde form som dialogkafe. Middagen inntok

vi i den fantastiske strandbaren på Stokkøya.
Underholdning av en fremragende saksofonist i en

berghule i nærheten,  var heller ikke å forakte

Takk til lille Åfjord for et storslagent arrangement.
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  Samling 2010 
23.november 2010 ble samlingen arrangert  på Gardermoen og agenda for samlingen var 
presentasjon og gjennomgang av den nye strategiplanen for USHT ”Utvikling gjennom 
kunnskap.” I tillegg ble det arbeidet i grupper for å komme med bidrag i forhold til 
kunnskapsspredning og kommunikasjonsstrategi. Alle Utviklingssentrene skal bidra til å 
spre informasjon om forsknings- og utviklingsprosjekt via den nasjonale nettsiden for 
USHT: www.utviklingssenter.no 

 
 
 
4.6 Nasjonal nettside 
Arbeidet med ny nasjonal nettside ble startet i 2010. UHT i Møre og Romsdal har sendt inn 
betydelige mengder materiale for publisering.  www.utviklingssenter.no 
 
 
 
4.7 Omsorgskonferanse i Trondheim 
Den 15 og 16 mars.deltok UHT Ålesund med stand på Omsorgskonferansen i Trondheim. 
Tema for konferansen var Samhandling som redskap. 
 
UHT hadde laget rollup og informasjonsmateriell om Utviklingssenteret og andre pågående 
aktiviteter i kommunen.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

5. Noen samarbeidspartnere 
 
5.1 Utviklingssenter for sykehjem Rokilde i Kristiansund kommune  
 
Det første tiltaket UHT Ålesund gjorde etter tildeling av rolle som den gang undervisnings-
hjemmetjeneste, var å opprette kontakt med utviklingssenteret  i Kristiansund. UHT Ålesund 
reiste på besøk første gang i September 2009. USH i Kristiansund har vært en svært god 
samarbeidspartner både i diskusjoner, ved etablering av nettverk og arrangering av 
konferanser. De to Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har kontakt så å si hver uke hele 
året rundt. Ved flere anledninger har sentrene holdt innlegg sammen ved forespørsler fra for 
eksempel fylkesmannen. 
 
 

 
Brit S. Krøvel, Inger Lise Andreassen og Reidunn 
Korsnes fra UHT i Ålesund viser stolt frem rollup 
og hadde mange besøk på sin stand under 
Omsorgskonferansen i Trondheim. 

Foto: Brit S. Krøvel.
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5.2 Senter for omsorgsforskning 
 
Senter for omsorgsforskning består av fem regionale sentre, ett i hvert av de gamle helse-
regionene. Sentrene er knyttet til høgskolene i Nord-Trøndelag, Bergen, Gjøvik og Telemark 
og til universitetene Tromsø og Agder. Opprettelsen av omsorgssentrene utgjør sammen med 
UHT og USH en helhetlig nasjonal satsing i tråd med Omsorgsplan 2015.  (Helsedirektoratet 
2010) 
 
Utviklingssenteret i Ålesund hører til Senter for Omsorgsforskning Midt Norge. Karin Torvik 
ved Senter for Omsorgsforsning Midt Norge, har vært vår kontaktperson frem til  Rigmor 
Einang Alnes tok over oppfølgingen.  

 
 
 
 

                        

 
 
 
 
 
 
5.3 Høgskolen i Ålesund 
 

 Tradisjon for samarbeid 
Høgskolen i Ålesund og Ålesund kommune har hatt samarbeidsavtale og god dialog i 
forhold til studentpraksis i mange år. Representanter fra kommunen har vært involvert 
i ulike utviklingstiltak og råd ved høgskolen.  

 
To dyktige og gode hjelpere fra Senter for Omsorgs-
forskning Midt Norge. Til venstre Karin Torvik og til 
Høyre Rigmor Einang Alnes. Rigmor har nå delt 
stilling mellom senteret og høgskolen i Ålesund.  

Foto: USH Rokilde

Fagsykepleier Inger-Lise Lervik ved 
Utviklingsseneret  for sykehjem er en viktig 
støttespiller. 

Foto: Rokilde USH
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 Utviklet tettere samarbeid. 

Ved at Ålesund fikk tildelt rollen som Utviklingssenter i Møre og Romsdal har dette 
samarbeidet utviklet seg i 2009 og 2010. Høgskolen er representert i både 
styringsgruppe/råd og prosjektgruppe. Rigmor Einang Alnes ved høgskolen i Ålesund 
har blitt engasjert av Senter for Omsorgsforskning for å bistå begge utviklingssentrene 
og kommunene i Møre og Romsdal.  

 

 
 
 
 

 Tale til avgangsstudentene 
UHT v /prosjektleder fikk forespørsel om å holde avslutingstalen for avgangselevene 
ved sykepleieutdanningen 4 juni 2010. UHT så på oppdraget som en stor ære.   

 
 Utveksling av kunnskap og prosjektsamarbeid. 

UHT har vært invitert til fagdager ved høgskolen i 2010 og høgskolen har blitt 
inviterte til å delta på arrangement i Ålesund kommune. Høgskolen og Ålesund 
kommune har hatt en rekke felles samarbeidsprosjekt i 2010. Blant annet innen 
gruppeveiledning av studenter ved HT Sentrum.   

 
 
 
5. 4 Høgskolen i Molde 
 
Høgskolen i Molde har vært en viktig støttespiller for USH Rokilde siden de startet opp i 
2005. UHT i Ålesund har sitt nærmeste samarbeid med høgskolen i Ålesund, men 
samarbeider med høgskolen i Molde der dette er naturlig og tjenlig.  
 

 Kunnskapsbasert praksis 
Høgskolen var i 2010 behjelpelig med å sette av to studieplasser til personalet ved HT 
Nørve i Kunnskapsbasert praksis. Studieplassene var egentlig forbeholdt studenter 
som hadde veiledningsansvar for sykepleiestudenter i skolekretsen til høgskolen i 
Molde.  

 
  Forskningsgruppen ved Høgskolen i Molde 

   

  
 

Møte i forskningsgruppen for aldring og 
omsorg for eldre ved Høgskolen i Molde. 
Fra venstre Inger-Lise Lervik ved USH i 
Kristiansund, Professor Sue Balandin og 
professor Kolbein Lyng, begge Høgskolen 
 i Molde. 

Foto: Brit S Krøvel

Rigmor Einang Alnes som har delt stilling mellom
Høgskolen i Ålesund og Senter for omsorgsforskning og

Bente Schei Skagøy ved høgskolen i Ålesund har vært
viktige samarbeidspartnere for å utvikle senteret

i Ålesund.

Foto: Brit S. Krøvel
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Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem i Ålesund ble Ålesund UHT invitert til å 
delta på møtene i ”Forskningsgruppen for aldring og omsorg for eldre” ved Høgskolen i 
Molde. Under ledelse av Professor Kolbein Lyng møtes gruppen jevnlig gjennom hele 
året. Forskningsgruppen er sammensatt av personer fra ulike fag- og forskningsmiljø.  
 
Utviklingssentrene i Møre og Romsdal deltar i gruppen for å samarbeide om å finne 
områder for forskningssamarbeid i fylket. Professor Kolbein Lyng har gjennom et 
forskningssamarbeid med Else Marie Svingen utarbeidet Sjekkliste for kartlegging av 
kombinerte sansetap.  
 
Forskningsgruppen har i 2010 blant annet sett på om registrering av personer med 
kombinerte sansetap kan gjennomføres i utvalgte deler av tjenestene, og/eller i en eller 
flere kommuner i Møre og Romsdal. Muligheter for å gjennomføre forskningsprosjekt på 
tilgrensende områder blir også vurdert. Det er søkt om forskningsmidler. 

 
 
 
5.5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 
USH ved Rokilde i Kristiansund har hatt samarbeid med staben hos fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, siden oppstart i 2005. UHT Ålesund inviterte også raskt staben til fylkesmannen til 
samarbeid og representanter fra staben har sittet i styringsgruppa siden høsten 2009. Tilsatte i 
helse og sosialavdelinga, der Marit Hovde Syltebø skal nevnes spesielt, har vært til 
uvurderlig hjelp i 2009 og 2010. Ved siden av å være medlem styringsgruppe/råd og være del 
av ”det faglige nettverk”, se punkt 4.3.1, har staben invitert Utviklingssentrene til å å ha 
innlegg ved forskjellige anledninger. Fra 2011 har Greta Iren Hanset blitt en viktig 
støttespiller for utviklingssenteret. 
 
 

 Omsorgskonferansen 2010 i Molde 28-29 september 2010 
Utviklingssentrene var inviterte inn av fylkesmannen for å delta i arbeidsgruppen som 
planla Omsorgskonferansen i september 2010. I tillegg fikk omsorgssentrene satt av 
lokale for å presentere utviklingssentrene. Rokilde presenterte sin filmproduksjon 
”kjærlig vekking” og bildeutstilling, og begge utviklingssentrene la frem brosjyrer om 
aktiviteter og var tilgjengelig for deltakerne for informasjon og diskusjon. 
Omsorgskonferansen hadde tittel:  ”Vi må no ha det litt artig å”. 

 

                
                              
 
                                      

 
En av de” store” foredragsholderne var Pelle Sandstrak som fortalte om 
sitt liv med Tourettes syndrom. 

Tittel på Omsorgskonferansen i regi av fylkesmannen i Møre og Romsdal 2010 
var: "Vi må da ha det litt artig og" - Når omsorg er aktiv - . 
Tema: Hvordan legge til rette for at brukeren i omsorgstjenestene kan leve et 
mest mulig aktivt og meningsfylt liv?  
Sitatet var tatt fra et uttalelse 101 år gamle Margot Berge fra Kristiansund
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       Håholmen  18. oktober 2010 

Rokilde undervisningssykehjem i Kristiansund og Undervisningshjemmetjenesten               
i Ålesund fikk gleden av å holde innlegg på regional samling om Omsorgsplan 2015 for 
Fylkesmennene i Midt-Norge. Tema for USH og UHT innlegg var vår rolle i forhold 
som pådrivere for innovasjon i omsorgstjenestene.   

 

5.6 Andre samarbeidspartnere 

USHT har også andre viktige samarbeidspartnere som det har vært opprettet kontakt med          
i 2009 og 2010. Her nevner vi bare noen av disse.  

 Opplæringskontoret  UHT hadde 28 august i 2010 møte med Opplæringskontoret           
i Ålesund. Tema for møte var gjensidig informasjon og nettverksbygging. UHT var 
også i kontakt med videregående skoler i Ålesund kommune for å opplyse om at 
utviklingssenteret er etablert i Ålesund. 

 Norsk sykepleieforbund og deltakelse på fagdag for sykepleiere.UHT ved 
prosjektleder holdt innlegg med tema Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten og 
oppstart av utviklings-senter for hjemmetjeneste på fagdag til sykepleieforbundet ved 
Rica parken hotell          i Ålesund den 16. november 2010. Etter innlegget holdt Inger 
Margrethe Holter ved NSF innlegg. Inger Margrethe Holter fortalte blant annet i sitt 
foredrag om studien ”Personell og pasientsikkerhet” basert på samarbeid med Linda 
Aiken (USA). 

 Norsk Helse og velferdsforum. 
Utviklingssenteret holdt innlegg om aktiviteter i senteret for Norsk Helse og velferds-
forum 5. november 2010. 

 
 
6 Økonomi 
 
2009: 
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har i 2009 brukt  kr 94.913. I 
tillegg kom kommunal egeninnsats på ca 50.000. Tilskuddet fra Helsedirektoratet på kr 
500.000 kom sent på året og vel 405.000 ble derfor avsatt til bundne driftsfond.  
 
2010: 
I 2010 hadde Utviklingssenteret utgifter på kr 612.000 i tillegg til at kommunen bidro med 
egne midler gjennom kommunal personalinnsats som er beregnet til ca 200.000. Høgskole og 
helseforetak har også bidradd med betydelig egeninnsats. Ålesund kommune har i tillegg gått 
inn med årlige tilleggsmidler.  

Tilskuddet fra Helsedirektoratet var kr 500.000 også i 2010. Tilskuddet er benyttet til lønns-
midler for koordinering og drift av det pågående utviklingsarbeidet  innenfor fag, tjeneste og 
kompetanseheving i tillegg til erfaringsutveksling, spredning og nettverksarbeid. 
Prosjektleder hadde 50 % stilling frem til 01.05.2011, da stillingen ble gjort om til 100% 
stilling. En for-venter derfor økning i aktivitet og utgifter i 2011.  
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Oversikt over noen av aktivitetene i 2010  

 
Det har i tillegg vært stor møteaktivitet på forskjellige områder og i forhold til ulike utviklingsarbeid. Dette 
settes ikke inn i oversikten 
 
Januar Februar Mars April Mai Juni 
Karlegging av 
utviklingsarbeid i 
Ålesund kommune 
 
Oppstart 
demensomsorgens 
ABC 
 
Oppstart 
planleggging av 
Omsorgskonferanse 
i samarbeid med 
Fylkesmannen . 
Møteplan for 
planlegging etablert 

Møte i 
samarbeidsutvalget 
for faglige nettverk 
i Møre og Romsdal 
 
 
Nettsted etablert 
UHT Ålesund 
 
Informasjonsfoldere 
laget og delt ut til 
ansatte ved HT 
Nørve om UHT 
 

Omsorgskonferanse 
i Trondheim. UHT 
deltok med stand. 
 
Møte med Pleie og 
omsorgsledere på 
Søre Sunnmøre om 
etablering av 
nettverk 
 
Møte i nettverk 
Sunnmøre Nord   
 
Planleggingsmøte 
Omsorgskonferanse 
Fylkesmannen 

Prosjektleder levert  
avslutetnde eksamen 
prosjektledelse ved 
Høgskolen i Ålesund 
 
Møte med to av 
hjemmetjenestene i 
Molde kommune 
 
Planleggingsmøte 
Omsorgskonferanse 
Fylkesmannen 
 
Arrangering av 
prosjektdag i regi av 
UHT i Ålesund 
kommune 
 
Regionsamling USHT i 
Kristiansund 

Erfaringskonferanse i 
regi av USHT i Møre 
og Romsdal i Ålesund 
 
Planleggingsmøte 
Omsorgskonferanse 
Fylkesmannen 

UHT ansvarlig for 
å holde tale til 
avgangstudentene 
ved Høgskolen i 
Ålesund 
 
Dialogkafe`nr 1 
arrangert ved HT 
Nørve 
 
Første kursrekke 
avsluttes innen 
psykiatri.  
 
 
Planleggingsmøte 
Omsorgskonferanse 
Fylkesmannen 

Juli August September Oktober November Desember 
Fereavvikling Planleggingsmøte 

Omsorgskonferanse 
Fylkesmannen 
 
Oppstart prosjekt  
”Aktivisering og 
sysselsetting av 
unge demente 
 
Oppstart prosjekt 
”Modellutvikling 
etablering  av 
UHT” i regi av 
Høgskolen i 
Ålesund 

Erfaringskonferanse 
Helsefremmende og 
forebyggende arbeid 
for eldre i Drammen. 
Virksomhet for 
Aktivisering og 
velferd i Ålesund 
kommune deltok 
med innlegg. 
 
Oppstart prosjekt  
Hospitering ved 
Rokilde og 
Blindheim 
omsorgssenter 
 
Dialogkafe`nr 2 
arrangert ved HT 
Nørve 
 
Omsorgskonferansen 
” Vi må da ha det litt 
artig og”. USHT er 
med i arbeidsgruppe 
og deltar med stand. 
 
Møte i  Sunnmøre 
sør, kartlegging av 
utviklingsarbeid og 
prosjekter i 
Sunnmøre Sør 
starter. Disse legges 
inn på USHT felles 
logg. 

Oppstart i ressursgruppe 
kompetanseplan i 
Ålesund kommune. 
Møteplan etablert frem 
til frist for levering i 
slutten av jan. 2011. 
 
Kursrekke over tre dager 
arrangert med tema 
saksbehandling/lover og 
regler.  
 
Regional USHT  samling 
i Åfjord kommune. 
 
Dialogkafe`nr 3 arrangert 
ved HT Nørve 
 
Brukerundersøkelse og 
arbeidsmiljøundersøkelse 
ved HT Nørve.  

UHT innlegg ved 
fagdag NSF 
 
Karlegging av 
utviklingsarbeid med 
samhandling med 
helseforetak levert 
administrativt 
samarbeidsorgan. 
 
Dialogkafe nr 4 
arrangert ved HT 
Nørve. 
 
Høringsmøte om 
samhandlingsreformen 
i regi av 
Ålesundregionens 
utviklingsorgan 
 
Møte i det nasjonale 
nettverket for USHT 
og Helsedirektoratet.  

UHT og Senter for 
Omsorgsforskning 
arrangerer temadag 
om Kvalitet og 
kvalitetsindikatorer 
i Pleie og Omsorg i 
Ålesund rådhus.  

 
 
 





ålesund kommune




