
 

 
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Møre og Romsdal fylke www.ogbedreskalvibli.com 
 

 
  

 

  

 

Ledelse, kvaler og kvalitet i pleie - og omsorgstjenestene 

Erfaringskonferanse for det faglige nettverket i Møre og Romsdal - 
om lederansvar og kvalitetsutvikling 

Quality Hotell Alexandra, Molde 15. og 16. november 2011  

 
 

 
 
 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Ålesund og Kristiansund 
har i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal gleden av å invitere til 
erfaringskonferanse i Molde 15. og 16. november 2011. 
 
Målgruppe: 
Nettverkskontakter, ledere, mellomleder i pleie- og omsorg, prosjektledere, fagledere 
og andre som arbeider med – eller har ansvar for kvalitet i tjenestene. 
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Tirsdag 15.november 

10.00 Registrering og innsjekk 

11.00 Ansporende åpningsord 
Marit Hovde Syltebø 

11.15 Førstelinjelederes arbeid med kvalitetsforbedring i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste 
Bente Ødegård Kjøs 

12.15 Lunsj 

13.00 Ledelse og lederutfordringer, funn og betraktninger fra studier 
Anders Kvale Havig 

14.30 Prosjektarbeid i avdeling, involvering og ledelse.  
Rigmor Einang Alnes 

15.00 
16.30 

Work-shop med innlagt Coffee-stop 

20.00 Middag 

Onsdag 16.november 

8.30 Ansporende åpningsord 
Kristin Eidem, enhetsleder Røbekk omsorgssenter 

8.45 Rus og psykiatri – alle sitt ansvar! Anne Mette Nerbøberg 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

9.15  Oljeturnus - som verktøy til kompetanse og kontinuitet -  ved avdelingsleiar 
Magni Vildalen og fagkoordinator og tillitsvald  Ann Therese Rolandsen, 
begge  Vanylven kommune (Ca 15 min) 

 Kvalitet gjennom aktivitet – 8 på topp - ved avdelingsleiar Berit Aasen 
Akogyeram, Myrvåg sjukeheim Ca 15 min 

 Kvalitet gjennom kunnskap – om fagdagen i Herøy – ved avdelingsleiar 
Berit Aasen Akogyeram, Myrvåg sjukeheim Ca 15min 

 Kvalitet gjennom fleksibilitet – om bruk av BAT- ved avdelingsleiar Siv 
Jensen, Myrvåg sjukeheim Ca 15 min 

 ”Kunnskap er ikke det verste man har….” Samarbeid kommunar/høgskole 
om kompetanseutvikling i demensomsorga Ved høgskolelektor Anne Sofie 
Egset, høgskolen i Volda og hjelpepleiarar frå Hjørundfjordheimen  ca 30 
min. 

10.45 
  
 

Samhandlingsreformen: om helhetlig pasientforløp i sykehus og kommuner – 
presentasjon, diskusjon & work-shop v/ Vidar Hagerup, Helse Møre og Romsdal   

12.15 
 

Lunsj 

 
13.00 
13.30 

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling 
Ved Lars Oftad, Kompetansesenter i Lindrende behandling, Midt-Norge 

13.30 
14.00 

Underernæring i sykehjem – kunnskap og klokskap i prosjekt- og 
implementeringsfase. Ved prosjektleder Shanthi og enhetsleder Stephanie Helland 

14.00
14.30 

Helse-IKT, velferdsteknologi og samhandling.  
- Hva skjer i Møre og Romsdal? Ved Brit Krøvel (UHT) og Atle Betten 
- Velferdsteknologiske muligheter ved Atle Betten – Helse IKT Kr.sund  

14.30 Kunnskapsbasert praksis i møte med utfordringer i samhandlingsreformen ved 
Cecilie Grønvik, Høgskolen i Molde 

15.00 Ord på veien ved Brit og Inger-Lise 
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Praktiske opplysninger: 
 
Erfaringskoneferansen blir sponset av Fylkesmannen – samt utviklingssentrene i Møre 
og Romsdal, og det er derfor ingen konferanseavgift. Overnatting og middag betales 
av hver enkelt deltaker/ kommune direkte til hotellet.  På grunn av avtale med hotellet, 
må vi ha mottatt bindende påmelding innen 3. oktober.   
 

 3-retters middag kr. 365 

 Enkeltrom med frokost: 890,- Dobbeltrom med frokost: 1090,- 
 
For mer informasjon: 
Inger-Lise Lervik USH M&R inger-lise.lervik@kristiansund.kommune.no tlf.71574677 
Brit S Krøvel UHT M&R: brit.krovel@alesund.kommune.no tlf.70162810 
Greta Irene Hanset Fylkesmannen M&R: greta.irene.hanset@fmmr.no  tlf. 71 25 86 33 
Se også nettside for det faglige nettverket I Møre og Romsdal: 
www.ogbedreskalvibli.com 
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