
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har fått tilskudd til 

to utviklingsprosjekter. 

 Tilskudd til utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk. 

Helsedirektoratet gir tilskudd på inntil 1 050 000 til Utviklingssenter for hjemmetjenester, Ålesund 

kommune,  Møre og Romsdal.  

Helsedirektoratet legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres: 

«Utvikling av en metodikk for forebyggende hjemmebesøk, som bygger på egne erfaringer og resultat 

av systematisk litteraturoversikt, og har nasjonal overføringsverdi. Modellene som utvikles må ivareta 

kravene til taushetsplikt og registrering av personalopplysninger». 

 

Ålesund kommune har hatt forebyggende hjemmebesøk til eldre siden 2001. Kommunen har prøvd 

ulike modeller for utføring og ansvar for besøkene. En ønsker nå å Utvikle metodikk og økt kunnskap 

om forebyggende hjemmebesøk til eldre. En ønsker å evaluere etablert tilbud i Ålesund kommune og 

benytte erfaringer fra dette sammen med systematisk litteratursøk. Dette skal være grunnlag for 

utvikling av metodikk. Ålesund kommune vil samarbeide med høgskolen i Ålesund og senter for 

omsorgsforskning i dette arbeidet.  

 

 Tilskudd til prosjekt for å styrke ansattes kompetanse i aktiv omsorg. 

 
Helsedirektoratet gir Ålesund kommune ved Utviklingssenter for hjemmetjenester Møre og 
Romsdal tilskudd på inntil kr 500 000,-. Midlene skal benyttes til prosjekt som blant annet 
har som mål å styrke ansattes kompetanse i aktiv omsorg.  
 
Prosjektet omfatter følgende dimensjoner ved aktiv omsorg: Aktivitet og sysselsetting for 
yngre personer med demens og nevrologiske lidelser (hjemmetjenesten), fokus på mening 
og mestring for den enkelte og fokus på forebygging gjennom å skape nye arenaer for sosial, 
kulturell og fysisk aktivitet. I tillegg medfører prosjektet avlastning for pårørende.  
 
Det er inngått samarbeid med høgskole, helseforetak, virksomhet for aktivisering og 
velferdstjenester i Ålesund kommune, og andre aktører i lokalmiljøet (Teknisk 
hjelpemiddelservice og Sunnmøre museum).  
 
Ved behandling av søknaden er det vektlagt at prosjektet medfører kompetanseheving for 
ansatte og relevante samarbeidspartnere og at det skal utvikles og publiseres flere verktøy 
til en idébank for aktiv omsorg som skal utvikles på nettstedet www.utviklingssenter.no i 
2012. Målet med idébanken er å tilby læremateriell, verktøy, metodebeskrivelser mv som 
kan tas i bruk av ansatte i helse- og omsorgssektoren, slik at de får inspirasjon og styrket 
kompetanse i aktiv omsorg. Verktøyene som forventes er en brosjyre med presentasjon av 
prosjektet, en beskrivelse av en modell for refleksjon tilpasset aktiviteten. Det er knyttet 

http://www.utviklingssenter.no/


forskning til aktiviteten, og det forventes at det vil føre til nyttig dokumentasjon og 
kunnskap.   
 
Det er også lagt vekt på at prosjektet retter seg mot yngre personer med nevrologiske 
lidelser med tilbud om meningsfylt aktivitet og sysselsetting, og at det er et 
samarbeidsprosjekt som i tillegg til brukergruppen involverer fastlege (henvisning av 
brukere), hjemmetjenesten, pårørende og spesialisthelsetjenesten. På Sunnmøre museum 
skal brukerne utføre vedlikeholdsarbeid i gamle hus, kvisting, arbeid i uteområdene). For 
Teknisk hjelpemiddelservice skal de foreta enkle monteringer, rengjøring og vedlikehold av 
hjelpemidler. På sikt skal brukergruppen utvides.   
 
 


