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Forord  

  

 

 

 
 

Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Møre og Romsdal er i Ålesund 
kommune, og Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal er 
Kristiansund kommune. Sentrene samarbeider tett for å nå målene i 
strategidokumentet “Utvikling gjennom kunnskap”.   

Hovedmålet for landets Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er 
å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sine respektive fylker. For å lykkes 
med dette arbeidet er vi avhengige av at Utviklingssentrene har et tett samarbeid seg i 
mellom, og at vi har et velfungerende nettverk.  

USHT Møre og Romsdal har på grunn av det tette samarbeidet som er etablert blant 
annet valgt å utgi felles årsrapport de siste 2 årene. På grunn av stor aktivitet ser vi nå 
at det å skrive årsrapport er så tidkrevende, at innholdet står i fare for å miste 
nyhetens verdi ved utgivelse.  

Vi velger derfor å forsøke noe nytt, og vil fra i år publisere halvårsrapport. Vi håper 
også at denne formen appellerer til nettverket, og at vi kan få anledning til å formidle 
mer av det forbilledlige utviklingsarbeidet som skjer i helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene i Møre og Romsdal.    

For kontinuerlig oppdatering om hva som skjer anbefales det å følge bloggen for Det 
faglige nettverket i Møre og Romsdal. Her legges det nyheter til inspirasjon og 
informasjon flere ganger i uken.  

 

  

 

 

Forsidebilde: Klokkeklovnene mottar gaver etter vel gjennomført work-shop på 
konferansen om Aktiv omsorg i Kristiansund i februar 2013. 

 

Til venstre: Headingen på Det faglige 
nettverket i møre og Romsdal sin blogg: 
www.ogbedreskalvibli.com  
Du kan abonnere på bloggen ved å trykke 
på “følg med”-ikonet nederst til høyre. 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-gjennom-kunnskap-utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-overordnet-strategi-2011-2015/Publikasjoner/utvikling-gjennom-kunnskap.pdf
http://www.ogbedreskalvibli.com/
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Aktiv 
omsorg 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

En viktig satsing i Omsorgsplan 2015 er 

Aktiv omsorg- som er en sentral del av 

helhetlig omsorg.  

Utviklingssentrene bidrar med å spre 

kunnskap om temaet blant annet på den 

nasjonale nettsiden som har en egen 

idébank for Aktiv omsorg. Her kan 

forslag til tiltak hentes ut, og nye ideer 

deles 
 

Idebank Aktiv omsorg: www.usht.no  

 “Maten er halve fø’a” – konferanse om Aktiv omsorg i Kristiansund  

Utviklingssentrene – og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte 14. og 15. 

februar konferansen “Maten er halve føa” på Thon hotell i Kristiansund.  

Vi fikk mange gode eksempler på hvordan lykkes med aktiv omsorg, som: 

Om nærvær i demensomsorgen med klokkeklovnene. www.klokkeklovnene.no    
Det gode måltidet- hvorfor ikke søndagsmiddag hver dag? www.frutimian.no   
Inn på tunet, med gården som arene for mestring og trivsel www.matmerk.no  

Vi ble også humoristisk utfordet av Motarbeiderne på hva som kan hindre oss. 
www.motarbeider.no 

 

Til venstre: 
 
Håvar Haukerud fra Motarbeider.no viser 
en humørbondologisk typologimodell.  
Mellom de negative og passive finner vi 
gruppen “hvasavi” 
 
Foto: USHT 

http://www.usht.no/
http://www.klokkeklovnene.no/
http://www.frutimian.no/
http://www.matmerk.no/
http://www.motarbeider.no/
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Hvordan skal vi effektivt forhindre aktiv omsorg? Hvordan krisemaksimere, og i det 

hele tatt bidra til å ikke lykkes? Håvar Haukerud fra Motarbeider.no oppsummerte 

noen av tilbakemeldingene i en for anledningen egen Motarbeidersang: 

Ta deg tid til å kritisere - Ignorer og vær uengasjert 
Ikke gi ros - se egne behov -Husk: du er den som vet (best) 

En felles pleieplan er best for oss alle: Snubler det èn - ta alle med i fallet 
Å gjøre noe nytt ække gøy 

Vi trenger ikke pårørende - Vi har surmjølk og syltetøy 

Filmpremiere og presentasjon av forskning i Ålesund  

Fredag 8 mars var det duket for filmpremiere og presentasjon av forskning i 

forbindelse med prosjektet ”Aktivitet og sysselsetting unge personer med demens”. 

Forsker Kirsti Skovdal presenterte egen forskning og har benyttet aksjonsforskning 

som metode. Resultat av forskningen viser svært positiv evaluering av tilbudet. 

Steinar Høydal fra høgskolen i Volda har laget filmen som ga et rørende og 

informativt bilde av dette unike tilbudet. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Ålesund, Ålesund kommune, Sunnmøre 

museum og hjelpemiddellageret i Ålesund. 

 
Over: Forsker Kirsti Skovdal presenterte egen forskning av prosjektet. 

I tilbudet er en gruppe personer fra 54 til 89år samlet for blant annet 

dugnadsaktivitet i det naturskjønne området rundt Borgundgavlen. Også andre 

aktiviteter slik som baking og tekstilarbeid benyttes som aktiviteter ut i fra den 

enkelte deltakere interesser. 
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Tilstede på arrangementet som var lokalisert i bystyresalen i rådhuset i Ålesund var 
blandt andre pårørende, politikere, representanter fra eldrerådet og representanter 
fra fylkesmannen i Møre og Romsdal . Ledelse ved Ålesund kommune var også godt 
representert og rådmann Jarle Bjørn Hanken avsluttet og oppsummerte dagen. 

 

 
Fra tilbudet for unge 
personer med 
demens. Servering 
av brennsnut i 
Yttrerlandsstova 
 
 
 
Foto: 
Sunnmørsposten  

 

 Nettverk  

 
 

 

 

  
 

   

 

Utviklingssentrene i regionen har etablert et eget nettverk sammen med Senter for 

omsorgsforskning (SOF) Midt-Norge med møter en gang i året. Vertskommunene 

alternerer på å ha arrangementsansvar sammen med Senter for omsorgsforskning.  

Følgende kommuner i Midt-Norge har Utviklingssenter. 

 
UHT*Nord-Trønderlag Stjørdal kommune 
USH* Nord-Trønderlag Verdal kommune 
UHT Sør-Trønderlag Åfjord kommune 
USH Sør-Trønderlag Trondheim kommune 
UHT Møre og Romsdal Ålesund kommune 
USH Møre og Romsdal Kristiansund kommune 
*UHT= Utviklingssenter for hjemmetjenester USH = Utviklingssenter for sykehjem 
Les mer om landets Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester på den nasjonale 
siden www.USHT.no  
 
Årets vertskommune var Verdal kommune, og samlingen ble lagt til Stiklestad nasjonale 

kultursenter 4. og 5. juni. Hovedtema for samlingen var forbedringsarbeid- og 

forbedringskompetanse. Hvordan bidrar Utviklingssentrene som pådrivere for økt 

kunnskap om forbedringsprosesser? Og hva kan vi gjøre bedre? Etablering av 

forbedringsnettverk ble diskutert som en mulig løsning. Anders Vege i seksjon for 

http://www.usht.no/
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kvalitetsforbedring ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene fortalte om sine 

erfaringer fra Forbedringsnettverk Lofoten.  

 

 

 

 

Deltakere på det regionale 

nettverksmøte for USHT og 

SOF Midt-Norge. Her utenfor 

Stiklestad nasjonale 

kultursenter. 

Neste års samling blir i 

Kristiansund. 

 

Foto: USH Møre og Romsdal 

Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring ligger tilgjengelig på kunnskapssenterets 

sine sider, og på Helsebibliotekets sider. Vi anbefaler alle som arbeider med 

utviklings- og forbedringsarbeid å gjøre seg kjent med siden.  

 

 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/image2.jpg
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/image2.jpg
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Lokale nettverk 

 

Utviklingssentrene driver også lokale nettverk for kommunene på henholdsvis 

Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre.  

De lokale nettverkene har møter 1-2 ganger per år, i tillegg til at hovedkontaktene i 

hvert lokale nettverk deltar i det årlige møtet i det overordna samarbeidsorganet for 

det faglige nettverket.  

 

Den 7. mai ble det arrangert nettverksmøte for Nordmøre, og Sunndal kommune var 

vert for dette. Sunndal holdt selv presentasjon om organisering av helsetjenestene i 

kommunen, om oppstart og erfaringer med øremerket seng for øyeblikkelig hjelp, 

samt om erfaringer med å få uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen.  Samlingen hadde 

videre fokus på pasientsikkerhet og legemiddelbruk. Linda Kornstad Nygård 

presenterte status for pasientsikkerhetskampanjen i kommunene, og Ingebjørg 

Ellingvåg Knudsen presenterte Helseforetaket sine erfaringer med kampanjen. 

  

 

 

 

Noen av deltakerne på 

nettverksmøtet  

– med majestetiske 

Sunndalsfjell i bakgrunn  

Foto: USH Møre og 
Romsdal 
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Pasientsikkerhetskampanjen 
 

 
 

    
 

 

  

  

 
Kampanjen har tre hovedmål: 

 Redusere pasientskader. 
 Bygge varige strukturer for 

pasientsikkerhet 
 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i 

helsetjenesten 

Det er vedtatt at 25 % av kommunehelsetjenesten 
skal være aktivt involvert i kampanjen og ha 
implementert ett eller flere av tiltakene innen 
utgangen av 2013. 

I trygge hender er en treårig 

kampanje som skal redusere 

pasientskader og forbedre 

pasientsikkerheten i Norge. 

I trygge hender gjennomføres i 

spesialist- og primærhelsetjenesten i 

perioden 2011 - 2013, på oppdrag 

fra Helse- og omsorgsministeren. 

Kampanjens styringsgruppe har 

vedtatt at pasientskader som kan 

forebygges skal reduseres med 20 % 

innen utgangen av 2013, og med 

50% i løpet av fem år. 

 

Kilde: 

www.pasientsikkerhetskapanjen.no  

 
 
Landets utviklingssenter har fått i oppdrag å spre kunnskap om kampanjen, og 

spesielt på innsatsområdene “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” og “Samstemming 

av legemidler i hjemmetjenestene” 

  

  

Riktig legemiddelbruk 
i hjemmetjenesten 

 

 
Oppstart i Ålesund 

  

http://www.pasientsikkerhetskapanjen.no/
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Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har vært på to samlinger i 

læringsnettverket for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. 

Samlingene var den 4 og 5 februar og 17 april på Gardermoen. Deltakere fra Ålesund 

var prosjektleder og sykepleier Linda Bondevik, seniorrådgiver Reidunn Korsnes 

begge fra Ålesund kommune, Elisabeth Ekelund farmasøyt fra Boots apotek og Brit 

Steinnes Krøvel fra Utviklingssenteret for hjemmetjenester.   

Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Ålesund 

 

 

I tillegg til å delta i læringsnettverk for 

hjemmetjenester, deltar også Ålesund 

kommune i spredningsnettverket til 

Utviklingssenter for sykehjem. Ålesund 

kommune deltar med tre team fra tre 

ulike sykehjem; Blindheim 

omsorgssenter, Sanitetshjemmet og 

Skarbøvik sykehjem. 

Bilde: Poster fra spredningsnettverket til 

USH, Sanitetshjemmet i Ålesund 

http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/img_1057-redigert.jpg
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/img_1057-redigert.jpg
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Riktig legemiddelbruk i sykehjem  

 

 
I februar 2013 sendte vi ut invitasjon til alle kommuner i Møre og Romsdal om å 

delta i læringsnettverk “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”. Vi fikk påmeldinger fra 15 

kommuner, og til sammen 24 team fra disse kommunene deltar i læringsnettverket. 

Teamene består hovedsakelig av sykepleiere og leger som jobber i sykehjem – og har 

som oppgave å implementere tiltakene fra pasientsikkerhetskampanjen i egne 

virksomheter. Alle team har fått underskrevet en intensjonsavtale fra øverste leder, 

for å forankre tidsbruk til prosjektet.  

 

Vi har til nå gjennomført to samlinger, den første i Molde 4. april – og neste i 

Kristiansund 12. juni. Mellom samlingene har teamene levert inn fremdriftsplan og 

statusrapport – og mange av teamene har tatt kontakt med utviklingssenteret for 

direkte veiledning. Cirka 80% har startet med å legge inn målinger i programmet 

Extranett. Flere team hadde med postere til andre samling, med grafer fra Extranett 

som viser endringer/fremgang etter at tiltakene iverksettes. Et mål for arbeidet er at 

medikamentene skal ha påført indikasjon i dokumentasjonssystemet – sånn at alle 

kan se hvorfor pasienten bruker medikamentet. Ved oppstart av læringsnettverket 

var det påført indikasjon på ca. 16% av medikamentene, mens vi allerede etter to 

måneder kan se en økning til 48%. 

 
Erfaringsdeling er en viktig del av samlingene i læringsnettverk – gjennom gruppearbeid 

på tvers av team, presentasjoner og postere. 
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Læringsnettverket har sin egen bloggside; http://ogbedreskalvibli.com/riktig-

legemiddelbruk-i-sykehjem/ der alle aktuelle dokumenter ligger. Her ligger også 

program og presentasjoner fra samlingene, samt linker til mediaomtale. 

 
 
 

Brukermedvirkning  

 
Utviklingssenteret var pilot på brukermedvirkning i Den Nasjonale 

Pasientsikkerhetskampanjen i slutten av 2012 – og rapporten fra dette ble publisert 

på pasientsikkerhetskampanjens sider i mai 2013. I tillegg til rapporten ble det lagt ut 

en liten filmsnutt, der Arve Bruseth fra Rokilde sykehjems brukerråd forklarer hva 

brukerråd er. 

 

Guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk, som var en del av pilotprosjektet, har 

denne våren blitt testet ut av deltakerne i læringsnettverket “Riktig legemiddelbruk i 

sykehjem”. På andre samling i læringsnettverket var brukermedvirkning tema for 

gruppearbeid – og vi fikk tilbakemeldinger på at guiden var i bruk og gav økt fokus på 

brukerinvolvering. 

  
Hedda Bangsund gjør filmopptak av Arve Bruseth og Linda Nygård, temaet er 
brukermedvirkning. 

http://ogbedreskalvibli.com/riktig-legemiddelbruk-i-sykehjem/
http://ogbedreskalvibli.com/riktig-legemiddelbruk-i-sykehjem/
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/Brukermedvirkning+p%C3%A5+sitt+beste.2244.cms
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/03/guide-til-brukermedvirkning-legemiddelbruk.pdf
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Fallforebygging  

 
 
På bakgrunn av avvik relatert til fall, har Rokilde USH valgt å følge 

pasientsikkerhetskampanjen tiltaks- og målepakke. Det er 3. etasje ved Rokilde 

sykehjem som ønsket å delta, og de startet sitt arbeid i november 2012.  

 

Det ble valgt ut et knippe ansatte som har lest og gjort seg kjent med kampanjens 

kompendium, tiltaks- og målepakke, samtidig som dette ble tatt opp på 

avdelingsmøte slik at alle ansatte ble gjort kjent med det gryende arbeidet.  

 

I først omgang valgte de seg ut 5 pasienter som skulle screenes med verktøyet 

STRATIFY som risikovurderer pasientens falltendens. Alle resultater blir således lagt 

inn i Extranet (statistisk prosesskontroll).  

 

  
Resultatet av det gode arbeidet viser at man har hatt en reduksjon i antall fall, 

samtidig så kan man med enkelhet identifisere falltrender og iverksette tiltak mot 

dette.  

 
Videre plan for ”fallteamet” er at de etter sommeren skal begynne å spre sine gode 

kunnskaper til andre avdelinger på enheten.  

 

 
 

Etter å ha arbeidet med dette 
over flere måneder har nå 
avdelingen en målsetting om å 
screene alle sine pasienter.  
 
Dette synliggjøres med 
måletavle, hvor det kommer 
tydelig frem hvem og når 
screening ble foretatt og om det 
skal iverksettes tiltak.  
 
Tavlen er et hjelpemiddel for 
ansatte til hvilke 
risikomomenter de skal 
observere. 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Erfaringer+fra+praksis+-+fall/_attachment/1924?_ts=13dee929240
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/_attachment/2174?_ts=13e7f0cd57a
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Erfaringer+fra+praksis+-+fall/_attachment/1342?_ts=13a91f6edb4
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Etikk 
 

 
 

  

 

 
 

   

 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tok høsten 2012 initiativ til å etablere et tettere 

samarbeid med utviklingssentrene i fylket og KS for å heve den etiske kompetansen i 

kommunehelsetjenestene.  

Flere av kommunene i Møre og Romsdal deltar allerede i KS sitt prosjekt: 

“Samarbeid om etisk kompetanseheving” som er bestemt videreført til og med 2015. 

 
 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, 
arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg 
samt KS .Hovedmål og forankringProsjektets 
hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den 
etiske kompetansen i helse-, sosial- og 
omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk 
refleksjon i tjenestene. 
 
Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr. 25 
”Mestring, muligheter og mening. Framtidas 
omsorgsutfordringer” og i avtalen om kvalitetsutvikling i 
helse- og omsorgstjenestene inngått mellom 
regjeringen og kommunesektoren representert ved KS. 
Prosjektet startet opp i 2007 og er nå besluttet 

videreført ut 2015. www.ks.no  

 
Begge utviklingssentrene har mottatt et tilskudd som skal brukes som stimulering til 

økt kompetanse på etikk, til sammen 100 000 kroner. Tilskuddet brukes både for å 

integrere etisk arbeid i nettverkssamlinger, fagdager og konferanser- samt til å starte 

opp eller revitalisere etikkarbeid.  

 

Etikk i Ålesund  

 

Satsing bygger på erfaringer 

 

Ålesund kommune har siden 2010 vært deltaker i KS prosjektet  «Sammen om etisk 

kompetanseheving». I tillegg til dette har kommunen erfaring med refleksjon som 

kompetansehevende tiltak gjennom et annet prosjekt som ble drevet i regi av UHT og 

ble finansiert av fylkesmannen, der refleksjon ble benyttet som kvalitetsforbedrende 

tiltak. Rapport: http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/rapport-

dialogkafe-03-05-13_1.pdf 

En ønsker å benytte seg av erfaringene fra de to prosjektene og revitalisere etisk 

refleksjon i helse og omsorgstjenestene i kommunen. Det er ved siden av KS og 

Fylkesmannen knyttet kontakt med Høgskolen i Ålesund for å skape en solid satsing. 

En arbeidsgruppe er etablert og en holder på å utarbeide en «levende rapport» der 

hele satsingen vil bli beskrevet. Våren 2013 ble det sendt ut spørreundersøkelser til 

http://www.ks.no/
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/rapport-dialogkafe-03-05-13_1.pdf
http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/06/rapport-dialogkafe-03-05-13_1.pdf
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alle virksomheter i kommunen,  der en blant annet har stilt spørsmål om 

virksomhetene har etablert eller har erfaring fra refleksjon. Undersøkelsen åpner 

også for tilbakemelding fra virksomhetene om hvilke tiltak de ser som nyttige for å 

opprettholde eller sette i gang refleksjonsgrupper. Det viser seg at flere virksomheter 

allerede har eller har hatt erfaring med å drive  refleksjonsgrupper.  

 

Det er utnevnt ressurspersoner ved alle arbeidssteder som skal lede 

refleksjonsgruppene ute i virksomhetene og disse er inviterte inn til samlinger for 

dialog og veiledning fra høgskolen i Ålesund  19 september 2013. 

 
Kick-off i Ålesund 
 
Den 2 mai 2013 ble det arrangert en Kick- off dag for revitalisering av etikksatsingen  

ved høgskolen i Ålesund. 85personer representert av ledere og ressurspersoner møtte 

fra Helse og Omsorg i Ålesund kommune. Prosjektleder Pernille Ness var 

hovedforedragsholder, men også lokale krefter slik som personale fra Åse sykehjem 

og Høgskolen i Ålesund deltok med innlegg.  

  

 
Bilde: Dyktige medarbeidere fra Åse sykehjem har tatt ansvaret for å drive grupper for 
etisk refleksjon i samarbeid med høgskolen i Ålesund. Sykepleierne presenterte opplegg og 
erfaringer fra arbeidet.  
 

Etikkverksted i regi av kreftkoordinatorene i Sula og Ålesund 

25.februar 2013 inviterte de to kreft-koordinatorene i Ålesund og Sula kommune, 

Merete Kløvning og Tanja Alme inn til etikkverksted i rådhuset i Ålesund. 30 

personer fra Ålesund kommune deltok i en spennende dag der fokus var etisk 

refleksjon i forhold til alvorlig syke og døende. Deltakerne fikk en god innføring i 

etisk refleksjon i tillegg til å få prøve ut ulike modeller og aktiviteter knyttet til etisk 

refleksjon. Dagen opplevdes som svært nyttig for deltakerne og slike etikkverksteder 
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vil være en del av det videre arbeidet for å utvikle en etisk refleksjonsmodell i Ålesund 

kommune. 

 
Bilde: Merete og Tanja er et erfarent team i arbeidet med etikkverksted. 
 

Kick-off i Kristiansund  

 

Kristiansund kommune er registrert som deltaker i KS sitt etikk-kommune prosjekt, 

men har fram til 2013 hatt en passiv rolle i helse- og omsorgstjenestene.  

Utviklingssenteret arrangerte derfor en felles kick-off i Caroline kino - og 

konferansesenter 26.februar med tittelen “Vennlighet først og sist”. 

 
 

 
 

Ansatte fra alle deler av kommunen ble 
invitert til første del av dagen med 
foredragsholder Eva Gyllensvaan, 
atferdsviter og inspirator. Gyllensvaan sitt 
foredrag “God kundebehandling- bedre 
arbeidsglede” omhandlet det å se på 
kommunale tjenester som 
kundebehandling.  
Brukere av alle tjenester har en 
forventning, og den som skal yte 
tjenestene skal innfri. Deltakerne ble 
utfordret på nettopp dette, å definere egne 
verdier for god kundebehandling. Hva er 
tilstrekkelig godt? 
 
Eva Gyllensvaan: “ Hva er en kunde, bruker, elev, 
gjest?” Det er noen som har en forventning.” 
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Pernille Næss fra KS sitt prosjekt “Samarbeid om etisk kompetanseheving” holdt 

senere work-shop for fullsatt sal. Deltakerne kom fra alle deler av kommunens helse- 

og omsorgstjenester, og samlingen markerte oppstart av et arbeid som skal 

videreføres i alle enheter. 

 

Et eget etikkteam er etablert i Kristiansund, og skal være pådriver for etikkarbeidet i 

enhetene. Flere enheter har utformet plan for etikkarbeid intern, og noen har 

opprettet egne etikk-kontakter.  

 

Til høsten vil det bli gjennomført en oppfølgings- og erfaringskonferanse, hvor 

enhetene får presentere egne etiske utviklingsprosjekt. 

 
 

Etikk-konferanse i 
Molde  

 

 
 
 
Den 23. mai var det etikk-konferanse på Alexandra hotell i Molde, med temaet 

brukermedvirkning. Konferansen hadde cirka 80 deltakere fra helse- og 

omsorgstjenestene. Her fikk vi formidlet erfaringsbasert kunnskap fra lederne ved 

Søbakken sykehjem i Larvik, som har klart å skape en positiv og brukerorientert 

arbeidskultur. 

 

Birgitta Fyrand var spesielt invitert for å beskrive egne erfaringer fra sitt møte med 

omsorgstjenestene da hennes mann fikk behov for et sykehjemsopphold. Hun delte 

raust sine erfaringer, og for mange ble det nok en kilde til ettertanke og inspirasjon til 

etisk refleksjon på arbeidsplassene i hjemmetjenester og sykehjem i vårt eget fylke. 

 

 

 
 



USHT MØRE OG ROMSDAL  
 

                    18 

 

 

 

Til venstre;  

 

 

 

Greta Hanset, fylkesmannen i 

Møre og Romsdal i en hyggelig 

prat med Birgitta Fyrand 

sammen på konferansen i Molde.  

 

 
Over: To sentrale foredragsholdere. Pernille Ness fra KS sitt prosjekt samarbeid om etisk 
kompetanseheving, og Øyvind Kvalnes, filosof, forfatter og foredragsholder 
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Morgendagens 
omsorg 

  

 

 

 

 

 
 

   

Velferdsteknologi og innovasjon er to sentrale satsingsområder i Stortingsmelding 

29; Morgendagens omsorg. 

 

 

Stortingsmelding 29- blir 

omtalt som en 

mulighetsmelding. 

Morgendagens omsorg handler om å tenke 

annerledes og smartere. Dette er en mulighetenes 

melding. Med ny teknologi og bedre løsninger, kan 

mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for 

sykdom og nedsatt funksjonsevne, sier helse- og 

omsorgsminister Jonas Gahr Støre. 

De vellykkede erfaringene med å bygge opp en 

offentlig omsorgstjeneste i det omfang og på det 

faglige nivå en har gjort i Norge, tilsier at 

framtidas utfordringer må møtes med to tanker i 

hodet samtidig: Både videreføre det beste av det 

som er bygd opp de siste 40 år, og endre kursen på 

noen viktige områder. www.regjeringen.no  

Begge Utviklingssentrene i fylket deltar aktivt i både velferds- og 

innovasjonsprosjekter, både med egne prosjekt og som pådrivere for andre prosjekt.  

 Velferdsteknologi  
 
 

  

Kommunene som deltar i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet har hatt 

arbeidsmøter i Kristiansund og i Bjugn våren 2013.  Helen Berg i Ålesund kommune 

er prosjektleder for GPS-sporing og spillteknologi i deltakerkommunene fra 

Sunnmøre. Hun har spesielt et  spesielt fokus på tildelingssystem innen GPS-

sporingstejeneste og problemstillinger rundt samtykkekompetanse. I tillegg til 

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/morgendagens-omsorg.html?id=723127
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sporingsteknologi jobbes det i samme region med å utvikle spillteknologi som et 

virkemiddel i aktiv omsorg.  

 
Over: Faksimile fra “Vikebladet” 26.10.2012 

Kristiansund kommune sitt prosjektbidrag er “Våke” en etisk og juridisk veileder for 

helsepersonell og helsefagstudenter i forbindelse med bruk av velferdsteknologi. 

Papirutgaven skal være et refleksjonsverktøy basert på case-eksempler. I tillegg 

arbeides det med en web-basert veileder. Arbeidsgruppen vil samarbeide om denne 

for å sørge for at flere aspekter blir ivaretatt. Det være seg vurdering av 

brukerressurser, nettverk og frivillighet.  

 

Bruk av Skype i sykehjem i Ålesund.  

UHT sammen med Ålesund kommune har satt i gang et prosjekt våren 2013, som har 

fokus på samarbeid med pårørende og beboer ved etablering av Skype som 

kommunikasjonshjelpemiddel i sykehjem. En ønsker å benytte dette prosjektet også 

til å se på alternative måter å sette i gang utviklingsarbeid i sykehjem på, der 

pårørende og beboer har en aktiv rolle i utvikling av tilbudet. Hatlane omsorgssenter 

er blitt valgt som arena for en slik utprøving. Den 10. juni møtte leder av 
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Utviklingssenteret for hjemmetjenesten pårørendeforeningen  ved Hatlane 

Omsorgssenter i Ålesund, for en dialog rundt planlegging av prosjektet. UHT vil se 

nærmere på hvilke forskning og erfaringer som er gjort og er under utprøving i inn og 

utland på området og benytte denne kunnskapen inn i prosjektet.  

 

Veikart for 
velferdsteknologi  

 

 

 
 
Over: Sintef og Nova har på oppdrag av KS utviklet et veikart for kommuner som ønsker å 
ta i bruk velferdsteknologi. Les mer om KS sine nettsider.  

Innovasjon  

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal deltar i Det midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet Gjennom deltakelse i prosjektet har kommuner i alle de 3 

midtnorske fylkene fått tilbud om delta i opplæringsprogram om innovasjonsledelse. 

De fleste kommunene takket ja til dette tilbudet, og har arbeidet med ulike typer 

prosjekt, både med og uten velferdsteknologiske innfallsvinkler. Opplegget har 

kommet i stand etter initiativ fra SINTEF og Innomed med kursopplegg fra Innoco 

http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/
http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/
http://www.innomed.no/nb/
http://www.innoco.no/


USHT MØRE OG ROMSDAL  
 

                    22 

“Uten innsikt i kundenes behov vil det være svært vanskelig å 
lykkes med innovasjon” 

Hovedbudskapet i opplæringsprogrammet har vært å lære BEHOVSKARTLEGGING 

Tirsdag 28.mai ble siste samling for deltakerkommunene gjennomført i Bjugn. Her 

ble status for alle innovasjonsprosjektene presentert for et ekspertpanel. Ledere og 

andre fagpersoner fra deltakerkommunene ble invitert til å delta på samlingen. 

 

 

Alle innovasjonsprosjektene ble presentert 

for et ekspertpanel. Til venstre: Bente 

Elshaug og Elisabeth Iversen presenterte 

innovasjonsprosjektet “Litjsand all-

aktivitetshus” for tilhørere og panelet (over). 

 
Ålesund kommune skaper kultur for innovasjon 
 
UHT i samarbeid med ledelse og stab i Ålesund kommune har hatt ansvaret for å 

arrangere to fagdager, 29. januar og 5. april 2013, med tema innovasjonskultur i 

organisasjonen. Alle teamene innen rådmannens stab var inviterte som deltakere. 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken åpnet dagen den 5. april, videre deltok Gustav Weiberg 

Aurdal fra KS og Hans Petter Hildre fra høgskolen i Ålesund som inspirerende 

innleggere, der tema var  «Hvordan bygge en innovasjonskultur».  

http://www.innoco.no/hva-vi-tilbyr/behovskartlegging/
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Fylkesmannen ved Greta Irene Hanset og Marit Hovde Syltebø deltok som 

observatører.  

 

 

Bilde til venstre: Rådmannen ønsker en innovativ tilnærming for å møte fremtidens utfordringer. Bilde til 

høyre: Hans Petter Hildre fra Høgskolen i Ålesund og Gustav Weiberg Aurdalfra KS takkes for inspirerende og 

engasjerende innlegg iført gaver som er produsert på tilrettelagt bedrift i Ålesund, «Sydvesten». Alpakkasjal 

mot kald aprilvind og ullhjerter  varme for innovasjon så ut til å være midt i blinken. Foto: Brit S. Krøvel   
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Arbeidet vil bli fulgt opp videre i stab og vil også forgrenes ut i virksomhetene i ulike 

prosesser.  

 

Innovasjonsverktøy 
for 
kommunesektoren 

 

 
 

 

N³ står for «Nytt, nyttig og nyttiggjort», 
og er et digitalt verktøy for dere som vil 
ta i bruk innovasjonsmetodikk i konkrete 
prosjekter eller ønsker å lære mer om 
hva innovasjon er.   

Innoco og Sintef har på oppdrag av KS 
utarbeidet et innovasjonsverktøy for 
kommunesektoren basert op de tre N-
ene.  

Les mer på KS sine sider.  

 

Samarbeid mellom 
USH og Høgskolen i 
Molde 

  

 

 

 

 

 
 

   

Høgskolen i Molde medfinansierer stilling for forsknings- og utviklingsmedarbeider ved 

Rokilde USH, tilsvarende 25% stilling i 3 år – fra september 2012. Bakgrunn for 

medfinansieringen er behovet for å styrke samspillet mellom utdanning, forskning og 

tjenesteutøvelse som er konkretisert i Stortingsmelding 13 “Utdanning for velferd” 2011-

2012. 

Som en del av dette samarbeidet har FoU-medarbeider deltatt i forskningsgruppen “pleie, 

omsorg og behandling til alvorlig syke og døende”. Gruppen deltok på Fjordkonferansen 

(www.fjordkonferansen.no) med en artikkel om integrasjon av praksis, undervisning og 

forskning innen omsorg og behandling av alvorlig syke og døende. 

I tillegg til å delta i forskningsgruppe skal FoU-medarbeider samarbeide med høyskolen om å 

videreutvikle praksis og videreutdanning for sykepleiere. Dette er også forankret i en egen 

samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Molde og Kristiansund kommune. Vi har i forbindelse 

med læringsnettverket i “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” og andre arenaer samlet 

http://www.fjordkonferansen.no/
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informasjon om behov for oppfriskning/etterutdanning innen legemiddelbruk – og har 

derfor gått inn i et samarbeid med høgskolelektor Elfrid Måløy om å utvikle et 

etterutdanningskurs som planlegges å starte opp i 2014.  

«Lyst på Livet»i 
Ålesund i 2013 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Livskafe` nr 1, mars 2013 

Årets første Livskafe, med tema aldring og muligheter for endring, ble arrangert ved 

Aspøy Seniorsenter i Ålesund den 1 mars. Ledere av livskafeene i 2013 vil være  Eva 

Slinning, Randi Skogeng og Eldbjørg Eggesbø. Det er påmeldt totalt 12 personer på 

samlingene. Liv Aarseth Lied, geriatrisk sykepleier holdt foredrag om aldring. Det ble 

påpekt at det er viktig å snakke om mulighetene, ikke bare sykdommer.    

             

Bilde: En munter gjeng samlet til livsstilskafeer ved Aspøy omsorgssenter       

 

Livskafe`nr 2 april 2013 

 

"Hjemmelekser" fra forrige kafè gjaldt kartlegging av hjemmemiljø for de enkelte,  

med vekt på sikkerhet og trygghet. I tillegg skulle det observeres hva som 

kunne/burde gjøres mht tilrettelegging for å kunne bo hjemme lengst mulig. 

Det ble ivrige diskusjoner om tepper på gulv, antiskli som fås både under tepper og 
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sokker, hjelpemiddelsentralen med alle sine tilbud, brannfare og div hjelpemidler 

rundt dette, om legene er flinke til å informere, m.m. Ergoterapeut Tove Merete Botn 

var foredragsholder på møtet. Det ble informert om div. hjelpemidler, både personlig 

og i hjemmet, viktige enkle midler som håndtak, gode underlag, og ikke minst god 

belysning. Det ble også fokus på fall og dertil lang rekonvalisenstid, benskjørhet, og 

viktigheten av å være så aktiv som mulig. 

Behovet for helsesjekk ble diskutert. Til neste kafè skal deltagerne prøve ut 

forskjellige hjelpemidler, og "hjemmelekse" ble kartlegging av det sosiale nettverket 

til hver enkelt. 

   
 

Livskafe` nr 3 juni 2013 
 
Dagens hovedtema var  sosialt nettverk og dialogkafeen besøk av 

folkehelsekoordinator Siv Katrin Ulla, som i tillegg også er utdannet psykoterapeut ( 

samtaleterapeut).Det ble en veldig innholdsrik kafe` med stort engasjement, og ikke 

minst tid til ettertanke. De aller fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme, hvor viktig 

det da er med en god psykisk helse og et sosialt nettverk rundt seg? Hvordan fange 

opp alle enslige og ensomme som sitter i hjemmene sine? Altfor ofte er det vanskelig 

å snakke høyt om ensomhet, et emne som er og blir meget følsomt. Dagen ble 

avsluttet med en "lytte til stillhet" øvelse. 

 

 

 
Livskafè nr 4, som skal handle om mat 
og drikke blir arrangert  11.10.2013 
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Fagdag 
dokumentasjon  

 

 
 

 

 

  
 

   

 

Fagdag dokumentasjon i Ålesund 
 
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal i samarbeid med Ålesund 

kommune arrangerte 15.01.2013 fagdag i dokumentasjon og bruk av PPS (praktisk 

pedagogisk sykepleieprosedyrer). Det deltok 290 personer fra til sammen 13 

kommuner, Høgskolen i Ålesund og Helse Møre og Romsdal på fagdagen. 

Foredragsholdere var Ann Kristin Rotegård fra Cappelen Damm og Iren R. Leite fra 

Haram kommune. Tema for dagen var: "Kunnskapsbasert dokumentasjon med PPS 

som støtteverktøy." 

  

 
 
Fra venstre Reidunn H. Korsnes, Brit S Krøvel, Ann Kristin Rotegård og Iren R Leite.                       

   
Foto: Martin Gustavson  

 
 
 


