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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 i 

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 pådrivere for kunnskap og kvalitet i sine respektive fylker. For å lykkes 

med dette arbeidet er vi avhengige av et tett samarbeid mellom sentrene og et 

velfungerende nettverk rundt.  

På grunn av det tette samarbeidet har USHT Møre og Romsdal valgt å gi ut en felles 

årsrapport. Det skal likevel være lett å finne igjen aktivitetene som er knyttet til hvert 

av sentrene. Fra i år har vi valgt å rapportere hvert halvår, og dette er rapporten for 

andre halvår 2013.  

Rapportene legges ut på bloggen «Det faglige nettverket i Møre og Romsdal». Her 

legger vi også ut nyheter til inspirasjon og informasjon. 

Les mer om dette på www.ogbedreskalvibli.com!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: 

I trygge hender i Møre og Romsdal. Fra siste samling i læringsnettverket «Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem». Våren 2014 gjennomføres læringsnettverket «Riktig 

legemiddelbruk i hjemmetjenestene».  

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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Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 

  

 

 

Utviklingssenter for sykehjem (USH) ble etablert som fast ordning i 2008, den gang 

med tittelen undervisningssykehjem. Utviklingssenteret er organisert som en egen 

avdeling ved Rokilde sykehjem. Avdelingen har en fagutviklingssykepleier i full 

stilling og en forsknings- og fagutviklingssykepleier i 50 % stilling. Halvparten av 

denne stillingen finansieres av Høgskolen i Molde. I tillegg er stillingen som 

kreftkoordinator lagt til Utviklingssenteret. Demenskoordinatorstillingen ligger 

organisatorisk til den kommunale hjemmetjenesten, men det er et tett samarbeid 

med utviklingssenteret som også er representert i ressursgruppen for demensomsorg 

i Kristiansund kommune.   

 

Samarbeid mellom USH og Høgskolen i Molde  

 

Høgskolen i Molde medfinansierer stillingen for forsknings- og 

utviklingsmedarbeider ved Rokilde USH. Dette tilsvarer en 25 % stilling i tre år fra 

september 2012. Bakgrunnen for medfinansieringen er behovet for å styrke 

samspillet mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse som er konkretisert i 

Stortingsmelding nr. 13 «Utdanning for velferd» 2011–2012. 

 

Siste halvdel av 2013 har forsknings- og utviklingsmedarbeider 

Linda Nygård hovedsakelig brukt denne delen av stillingen til 

samarbeidet med høgskolelektor Elfrid Måløy om å planlegge et 

nytt videreutdanningstilbud til sykepleiere og vernepleiere innen 

legemiddelhåndtering og legemiddelbruk.  
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Ny videreutdanning: Trygg legemiddelbruk 

 

  
Ny videreutdanning – et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for sykehjem i 

Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde 

 

Videreutdanningen er en fortsettelse av arbeidet med å dele tiltakspakken «Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem» fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 

(www.pasientsikkerhetskampanjen.no). 

 

 

Gjennom studiet får studentene økt 

kompetanse i trygg legemiddel-

håndtering og oppfølging av 

legemiddelbruk. Videreutdanningen 

skal være praksisnær, og deltakerne 

skal samtidig få en innføring i 

metoder for forbedringsarbeid og 

gjøre et forbedringsarbeid på sin egen 

arbeidsplass.  

 

Studiet skal bygges opp av fire 

samlinger á to dager. Arbeidskravene 

er knyttet til at deltakerne skal 

gjennomføre et forbedringsarbeid på 

sin egen arbeidsplass gjennom 

kartlegging av behov og utprøving av 

mulige løsninger. Vurderingsformen 

blir presentasjon av forbedrings-

arbeidet på siste samling. 

 
 

Videreutdanningen tilbys i første omgang til ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten, 

og planlegging og gjennomføring delfinansieres av samarbeidsmidler fra høgskolen. 

Kommunene har mulighet til å søke om tilskudd fra Fylkesmannen over 

Kompetanseløftet for å kjøpe fri ansatte som vil ta videreutdanningen. 

 

 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/
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Riktig legemiddelbruk i sykehjem 

 

 Om kampanjen 

 

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 

omsorgsdepartementet. 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. 

 

Pasientsikkerhetskampanjen 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. 

 
 

Kilde: www.pasientsikkerhetskapanjen.no  

 

Spredningsarbeid høsten 2013 

 

Læringsnettverket i pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde «Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem» ble avsluttet 17. oktober. De 21 teamene som 

gjennomførte hele nettverket, var da samlet i Ålesund for å dele erfaringer fra sitt 

arbeid med å innføre legemiddelgjennomganger og prioritere pasientsikker 

legemiddelbruk. Teamene hadde gjort målinger, og en sammenfatning av disse viser 

at ca. 60 % av pasientene har hatt en strukturert legemiddelgjennomgang det siste 

halve året. Et annet mål var at det skulle stå indikasjon bak alle medikamenter i 

medikamentlisten – og målingene viser at dette økte fra 16 % til 75 % i løpet av 

perioden. 

  
 

Teamene fra læringsnettverket “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” har nå ansvar for 

å videreføre tiltakene og fortsette pasientsikkerhetsarbeidet i sin kommune, og vi 

http://www.pasientsikkerhetskapanjen.no/
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håper å kunne arrangere en oppfølgingskonferanse i 2015 – for å se om tiltakene har 

blitt videreført, og om læringsnettverket har ført til varig kvalitetsforbedring.  

I tillegg til faglige tilbakemeldinger fikk vi mange innspill om at læringsnettverket var 

en god ramme rundt forbedringsarbeidet. Dette har gitt inspirasjon til å benytte 

læringsnettverkmodellen i flere sammenhenger.  

 

 
Foto: USH Møre og Romsdal. Les mer om spredningsarbeidet og last ned rapporten 

her.  

 

 

Kvalitetsmålinger ved Rokilde USH 

 

 

Ved Rokilde USH er det innført bruk av måletavler for å synliggjøre kvaliteten på 

arbeidet som utføres. I tillegg til målinger som pågår over tid, gjennomføres det 

punktmålinger for å se om resultatene vedvarer. 

 

 

I løpet av høsten 2013 har det vært 

avdelingsvise kvalitetsmålinger på disse 

områdene: 

 

 fallforebyggende tiltak 

 ernæringsscreening og oppfølging 

 legemiddelgjennomganger 

 dokumentasjon i elektronisk 

pasientjournal 

 tilstedeværelse og nærvær  

 brukermedvirkning og 

pårørendesamtaler 

 
 

Eksempel på måletavle ved Rokilde USH. 

Tavlene har ført til økt bevissthet på hvor viktig 

det er å opprettholde kvalitetsarbeidet. 

http://ogbedreskalvibli.com/2013/12/17/rapport-spredning-av-pasientsikkerhetskampanjen/
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Brukermedvirkning 

 
 

Alle sykehjem i Kristiansund kommune har nå etablert brukerråd. Brukerrådene ser 

at det kan være mange saker som er av felles interesse, og vi ønsker å være pådrivere 

for å få opprettet et felles brukerråd for kommunen.   

 

Etter at Utviklingssenterets rapport og informasjonsfilm ble lagt ut på Den nasjonale 

pasientsikkerhetskampanjen sine hjemmesider, har vi fått forespørsel fra flere 

kommuner om hvordan vi har organisert vårt brukerråd. Forsknings- og 

utviklingsmedarbeider Linda Nygård har holdt foredrag om brukerrådet på åpne 

pårørendemøter ved Bjørgene omsorgssenter i Haugesund og ved Gjemnes 

sjukeheim i Gjemnes kommune.  

 

Det siste halve året har brukermedvirkning, spesielt pårørendemedvirkning i 

sykehjem, stått sentralt. Blant annet har Pårørendeaksjonen gått ut i landsdekkende 

media med krav om brukerutvalg og faste pårørendesamtaler på alle sykehjem. 

Kravet blir begrunnet med klagesaker og henvisning til uverdige forhold ved 

sykehjem. Dette har åpnet øynene våre for den store styrken vi har i vårt brukerråd 

og vårt arbeid med pårørendesamtaler – at det er tuftet på et ønske om samarbeid om 

kvalitetsforbedring, og at det er satt i gang av ledelsen i stedet for av pårørende som 

allerede er misfornøyde med kvaliteten.  

 

 

Etikk- og verdighetsarbeid 

 

 

 

Begge utviklingssentrene har mottatt et tilskudd som skal brukes til økt kompetanse 

på etikk, til sammen 100 000 kroner. Tilskuddet brukes både til å integrere etisk 

arbeid i nettverkssamlinger, fagdager og konferanser – og til å starte opp eller fornye 

etikkarbeidet i kommunene.  
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Systematisk etikkarbeid i Kristiansund 

 

Etikkteamet i Kristiansund 

 

 

Foran fra venstre: Målfrid Mork, Fagforbundet, Merete Sandvær, 

enhetsleder, Bernt Pedersen, enhetsleder. Bak fra venstre: Nils 

Walseth, personalsjef, Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde USH, 

Helge A. Carlsen, kommunalsjef. 

Etikkteamet i 

Kristiansund 

Som omtalt i forrige 

halvårsrapport arrangerte 

USH en kick off-dag 

«Vennlighet først og sist» i 

Kristiansund i februar 2013. 

På bakgrunn av denne 

dagen ble etikkteamet i 

Kristiansund kommune 

etablert.  

Teamet, som er tverrenhetlig 

sammensatt og forankret på 

rådmannsnivå, har møter 

om strategi, oppfølging og 

videreføring.   

 

Etikkteamet har arbeidet systematisk gjennom hele året, og i høst arrangerte de et 

erfaringsseminar sammen med KS der deltakerne fikk ta del i erfaringer så langt i 

etikkarbeidet – både innenfor tiltak for funksjonshemmede og ved sykehjem. 

Deltakerne ble også inspirert av Ole Kristian Gundersen, kreftsykepleier ved palliativt 

team ved Kristiansund sykehus, om hans erfaringer med å være helsepersonell og 

pårørende. Pernille Næss fra KS bidro med å rette oppmerksomheten mot 

brukermedvirkning og etiske utfordringer ved bruk av sosiale medier.  

Fra Dignity Day i skoler til verdighetskafé i sykehjem 

 

Verdensomspennende verdighet, eller på engelsk «Global Dignity» er et initiativ fra 

blant andre kronprins Haakon. Ideen og tanken bak er at begrepet verdighet skal bli 

en kilde til positiv endring og utvikling.  

Satsingen har i utgangspunktet vært rettet mot skoler, der elever og lærere har 

samarbeidet om å definere hva verdighet er. Nå står eldreomsorgen for tur, og 

Rokilde sykehjem har takket ja til å delta som et av de første sykehjemmene i Norge.  

I november besøkte Pernille Ness fra KS-prosjektet «Samarbeid om etisk 

kompetanse» Rokilde sykehjem. Hun formidlet sine tanker om hva det innebærer å 
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delta i verdighetsarbeidet. Ledere, kulturverter og andre ansatte deltok også på møtet 

med KS. Form og innhold på verdighetskafeene skal utvikles i nært samarbeid med 

pasienter, pårørende og personell. Første verdighetskafé ble gjennomført 11. 

november, og det er lagt opp til månedlige arrangementer. 

 

 
 

Verdighetskafé: Pasienter og ansatte sitter sammen og diskuterer hva som oppleves 

viktig og verdig i hverdagen på et sykehjem. Foto: Rokilde USH. 

 

 

Verdighetsbok 

På den første kafeen ble det presentert 

gode historier fra pasientene som blir 

tatt med videre. Hensikten er at 

helsepersonell skal få økt forståelse for 

hva som er og har vært viktig for 

pasientene, og hva det vil si å bli 

behandlet på en verdig måte. 

Historiene blir notert i pasientenes 

egne verdighetsbøker, som blir tatt 

med på neste kafébesøk. 
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Undervisning 

 

 

Rokilde USH har i høst videreført internundervisning som et tilbud til ansatte i helse- 

og omsorgstjenestene i egen kommune. Nora Olsen, fagutviklingssykepleier ved 

Rokilde sykehjem, har ansvar for koordinering og tilrettelegging. Dette har vært noen 

av temaene på høstens undervisningsplan: 

 barn som pårørende hos kreftsyke 

 forebygging av underernæring 

 hygiene og smittevern 

 musikk i demensomsorg  

 

Til venstre: Nina Nordli, sykepleier ved Rokilde USH. I midten: Lone 

Mari Fladseth, miljøarbeider dagavdelingen ved Bergan sykehjem. Til 

høyre: Jannike Karlsen, helsefagarbeider ved Rokilde USH. 

Miljørettet musikkterapi i 

demensomsorg 

Flere ansatte i Kristiansund 

kommune med ulik faglig 

bakgrunn studerer ved 

Høgskolen i Volda.  

I tillegg til at kunnskapen 

brukes daglig, videreformidler 

de også miljøtiltak for 

personer med demenssykdom 

til andre – både gjennom 

veiledning og intern-

undervisning.  

 

 Kostkofferten 

 

Utviklingssenteret fikk i år tilskudd fra Helsedirektoratet til å utvikle 

«Kostkofferten». Kostkofferten er en bedriftsintern opplæringspakke om forebygging 

og behandling av underernæring – basert på Utviklingssenterets tidligere prosjekt 

«Kunnskap forebygger underernæring». Linda Nygård gikk inn som prosjektleder fra 

august 2013. Det er opprettet en ressursgruppe som består av ernæringsfysiolog, 

folkehelsekoordinator, lege, kjøkkensjef, tillitsvalgt, prosjektleder fra «Kunnskap 

forebygger underernæring», i tillegg til ansatte ved Utviklingssenteret.  

Det jobbes nå med å utvikle et hefte, og det planlegges en veiledningsfilm for 

gruppene som skal gå gjennom opplæringsprogrammet. Filmen skal lages av to elever 

ved Kristiansund videregående skole som har dette som sitt fordypningsprosjekt ved 
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medielinja. Elevene har allerede laget en liten reklamefilm for prosjektet – som kan 

ses på nettverksbloggen.  

Det skal også lages en tiltakspakke for forebygging av underernæring, og dette 

halvåret har prosjektlederen brukt på å hente inn informasjon og erfaringer fra 

praksis og litteratur om hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som fungerer best.  

 
Prototype av Kostkofferten. Foto: USH Møre og Romsdal 

 

 

Innovasjon og velferdsteknologi  

Meldingsutveksling for pårørende 

 

Utviklingssenteret ved Rokilde sykehjem har innledet et samarbeid med SINTEF om 

å utvikle et system for meldingsutveksling mellom sykehjem og pårørende. Rokilde 

sykehjem arbeider målrettet med å etablere og vedlikeholde et tett samarbeid med 

pasienter og pårørende, både på individ- og systemnivå. Meldingsutvekslingen vil bli 

et supplement, og målet er at dette skal bidra til enda raskere responstid på 

tilbakemeldinger og henvendelser. Systemet som er under utvikling, kan også bli et 

aktuelt virkemiddel for andre som ønsker å bruke denne typen teknologi til å 

forbedre innflytelse og medvirkning for brukere og pårørende.  



USHT MØRE OG ROMSDAL  
 

                    13 

Våke – et veilednings og refleksjonsverktøy  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

USH Møre og Romsdal har i samarbeid 

med Høgskolen i Molde utarbeidet et 

refleksjonshefte om etikk og 

velferdsteknologi. Arbeidet er finansiert 

via Prosjektskjønn, et tilskudd fra 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Heftet er klart til trykk og publisering. 

Arbeidet er et delprosjekt i «Det 

midtnorske velferdsteknologiprosjektet» 

som ble avsluttet i desember 2013.    

 

Samarbeidet fortsetter som Det 

midtnorske velferdsteknologinettverket.  

 

 

Kreftkoordinator 

 

 
 

 

  

 
Kreftkoordinatoren i Kristiansund er en del av et lokalt og nasjonalt nettverk. På det 

nasjonale plan har man samlinger innen hver region, og vi hører til region Midt-

Norge med hovedsete i Trondheim. Stillingen er i Kristiansund kommune organisert 

under Utviklingssenteret.  

 

Kreftkoordinatorsatsingen er en del av Kreftforeningens satsing på landsbasis i 

perioden 2012–2015, og stillingene er først prosjektstillinger i 3–4 år, før 

kommunene deretter selv skal ta over den videre driften.  

 

På det lokale plan har vi faste møter hver sjette uke, og da er vi sammen med 

nabokommunene Eide, Fræna, Molde og Averøy. Her tar vi opp faglige spørsmål, 

deler erfaringer, veileder hverandre og formidler ulike sider ved hverdagen som 

andre kan ha nytte av.  

 

  

 

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/
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Frå venstre kreftkoordinatorene i Eide, Molde, Fræna og Averøy. 

 

 

 

Ifølge Kreftforeningen skal kreftkoordinatoren 

 

 være en hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og 

pårørende på best mulig måte 

 være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i 

kommunene 

 være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende 

 bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene 

 

 

Dette har stått sentralt i kreftkoordinator i Kristiansund sitt arbeid i 

2013: 

 Økt brukerfokus og brukermedvirkning har stått sentralt. Koordinatoren har 

hatt møter med pasienter som har overlevd kreft, kreftpasienter i aktiv 

behandling og pårørende. 

 Koordinatoren har jobbet spesielt med barn og unge som pårørende. Det har 

vært viktig å få på plass dokumentasjon knyttet til barn som pårørende, og å få 

dette inn i pasientjournalene. Det er utviklet et undervisningsopplegg for hva 

helsepersonell skal ha fokus på når barn og unge er pårørende. 

 Det har vært et tett samarbeid med fysioterapeut og gjennomgang av HELFO 

sitt regelverk for å etablere gågruppe for kreftpasienter. 

 Det har vært møte med frivillige i kreftomsorgen for å se på mulighetene for 

samarbeid knyttet til kreftpasienter og deres pårørende. 
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 Det er etablert en arbeidsgruppe for å starte en dialogkafé/kreftkafé med 

oppstart 05.02.2014 i samarbeid med Sanitetsforeningen. 

 Koordinatoren har samarbeidet med pasientorganisasjonene – 

Brystkreftforeningen, Prostataforeningen PROFO, Lungekreftforeningen 

(lokale foreninger i Kristiansund). 

 Koordinatoren har også samarbeidet med folkehelsekoordinatoren og lærings- 

og mestringssenteret ved Helse Møre og Romsdal. 

 Det har vært hospitering ved Vardesenteret på Radiumhospitalet for å få tips, 

ideer og råd som kan brukes i egen kommune. 

 Det har vært felles arrangementer for fagdager, undervisning og opplæring for 

helsepersonell. 

 

I tillegg driver kreftkoordinatoren direkte klinisk og brukerrettet sykepleie. Svært 

mange pasienter har behov for å snakke om mestring og livskvalitet. 

Mange kreftpasienter trenger hjelp til å finne fram i systemer og rettigheter, og få 

oversikt over hva som finnes av tilbud. Kreftpasientene tar ofte kontakt med 

kreftkoordinatoren på SMS, e-post eller telefon for å få hjelp og svar på denne typen 

problemstillinger. 

 

 

Fra møte med pårørende og 

pasienter om 

brukermedvirkning og hva 

de savner fra 

hjelpeapparatet. 
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LEVE- som den du er 

 
 

Prosjektet startet høsten 2012, og målet var å finne ut om 

LifestyleRedesign® (LR®) kunne brukes for å lage et tilbud for personer med 

nevrologisk sykdom eller skade. Prosjektet har vært et samarbeid mellom 

Kristiansund kommune, Høgskolen i Ålesund, Senter for omsorgsforskning Midt-

Norge og USH Møre og Romsdal. Siv Agnete Mjønesaune, Ida Elise Hansen og 

Rigmor Einang Alnes har vært faglig ansvarlige for prosjektet. 

I desember 2013 kom sluttrapporten som viser hvordan prosjektet har jobbet i 

forkant og underveis i intervensjonen. Rapporten inneholder også resultater og 

refleksjoner rundt temaet. 

Seks deltagere gjennomførte kurstilbudet. De har delt sine historier og deltatt aktivt i 

utformingen av tilbudet. Dette står sentralt i metoden LR®. Deltagerne i gruppa viste 

god måloppnåelse, både prosessrelaterte og ut fra fysiske tester. I konklusjonen står 

det følgende: 

Treningen og de fysiske aktivitetene har bidratt positivt i gruppa, både 

sosialt og individuelt. Deltagerne har fått nye erfaringer og hatt positive 

opplevelser med trening i trygge omgivelser sammen med likemenn. 

Deltagerne beskriver treningen, turene og de fysiske aktivitetene som en 

positiv del av tilbudet, og at det er her hovedendringen hos den enkelte ofte 

kan ligge.  

En vil også anta at det på sikt vil være økonomisk lønnsomt, da dette tilbudet 

er en investering i folkehelse, et tilbud som har som mål å legge til rette for at 

mennesker vil og kan ta vare på egen helse. Dette er også et bidrag til 

opplevelse av autonomi, og til å ivareta den enkeltes selvrespekt, verdighet og 

et meningsfullt liv. 
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Demensomsorg i Kristiansund kommune 

 

 

Skrevet av Liv Inger Korsnes Nilsen, demenskoordinator i Kristiansund kommune 

 

Opprettelse av stillingen er et sentralt ledd i kommunenes arbeid med å styrke og 

utvikle tiltak og tjenester for mennesker med demens i Kristiansund kommune.  

Demenskoordinatoren skal være bindeledd innen fagfeltet demens og bidra til 

fagutvikling, undervisning og veiledning til pasienter/brukere og pårørende. 

Koordinatoren skal tilrettelegge for gode samarbeidsrutiner og tverrfaglig samarbeid. 

Prioriteringen av arbeidsoppgavene er i tråd med målene i Demensplan 2015 om å 

styrke både kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i demensomsorgen. 

Det ble opprettet en ressursgruppe for demensområdet. Denne gruppen skal fungere 

som støtte- og arbeidsgruppe for demenskoordinatorens oppgaver og arbeid. 

 

Opprettelse av demensteam i Kristiansund kommune:  

Demensteamet ble opprettet og startet sitt arbeid i januar 2013. Teamet er tverrfaglig 

sammensatt og består i dag av to sykepleiere, en ergoterapeut og en lege. Alle har en 

20 % stilling i teamet. Det arbeides fortsatt med å forankre stillingen. 

 
 

Demensteamet i Kristiansund kommune utreder og diagnostiserer. Fra venstre: 

Ergoterapeut Siv Agnete Mjønesaune, Spesialsykepleier Hildegunn Flaten Frøset, 

Demenskoordinator Liv Inger Korsnes Nilsen. Lege Ingeborg Ailin D’Angelo var 

ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Rokilde USH. 
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Prioriterte arbeidsoppgaver for demensteamet er blant annet: 

- Utredning og diagnostisering av demens hos hjemmeboende. Dette er 

oppgaver som krever et godt samarbeid med fastlegene om blant annet 

fordelingen av arbeidsoppgaver. 

- Pårørendearbeid. Undersøkelser viser at pårørende til personer med 

demens vurderer belastningen som tyngre enn pårørende til andre 

pasientgrupper (K. Hotvedt). God informasjon og støtte til pårørende er derfor 

viktig. Som et ledd i dette arbeidet har vi arrangert pårørendeskole for 

pårørende til personer med demens der det var 23 deltagere. Kurset gikk over 

seks kvelder. Programmet er klart, og vi starter ny pårørendeskole 20. januar 

2014. I løpet av 2013 har vi hatt tre samtalegrupper, to grupper for pårørende 

og en gruppe for de som er rammet av demens. To av samtalegruppene 

fortsetter i 2014. Disse er et samarbeid med geriatrisk poliklinikk ved 

sykehuset i Kristiansund. 

- Kompetanseheving på demens hos ansatte er også en viktig oppgave. Per i 

dag deltar ca. 120 personer på studiet Demensomsorgens ABC. I tillegg har fire 

personer startet med utdanning innen Marte Meo i demensomsorgen. 

Det har også vært arrangert et dagskurs «Demens i hverdagen» som var 

spesielt tilrettelagt for alle som har jobber med personer som mottar tjenester i 

hjemmet eller i dagtilbud. 

- Nettverk. Det er opprettet ressurssykepleiere/personer i demensomsorg i de 

enkelte rodene i hjemmesykepleien som har faste samarbeidsmøter, og det er 

opprettet et nettverk med avdelingssykepleiere fra demensavdelingene ved 

sykehjemmene i Kristiansund. Begge gruppene ledes av demenskoordinatoren. 

Det arbeides kontinuerlig med å tilrettelegge og differensiere 

tilbudene/tiltakene til personer med demens som enten bor i eget hjem eller i 

sykehjem.  
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Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og 

Romsdal 
 

 

Ålesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester. 

Senteret ble etablert i 2009 og er organisatorisk lagt til rådmannens stab. 

Utviklingssenteret har kontorlokaler i rådhuset i Ålesund og har ansatt en person i 

100 % stilling. I tillegg er stillingen som kreftkoordinator lagt til Utviklingssenteret. 

Utviklingssenteret har også ansatte i midlertidige små prosjektstillinger som skal 

være med å lede og koordinere de ulike prosjektene. I 2013 og 2014 vil Linda 

Bondevik ha en slik stilling i ca. 20 % for å koordinere pasientsikkerhetskampanjen 

«Sikker medikamenthåndtering i hjemmetjenesten». Utviklingssenteret for 

hjemmetjenester har et nært samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Senter for 

omsorgsforskning Midt-Norge. Utviklingssenteret har flere gode samarbeidspartnere 

som gjør det mulig å tilby mange og varierte aktiviteter, blant annet Utviklingssenter 

for sykehjem i Kristiansund og staben hos Fylkesmannen – som er uvurderlig gode 

støttespillere.    

 

 

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 

 

 
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har i 2013 deltatt på 

nasjonalt læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. I 2014 vil 

Utviklingssenteret og læringsteamet i Ålesund arrangere læringsnettverk for alle 

kommunene i Møre og Romsdal. Samlingene vil arrangeres på tre ulike steder i 

fylket: 

 

16. januar:  Molde 

13. mars:  Kristiansund 

11. juni:  Ålesund  

 

Kommunene melder på team fra hjemmetjenester og boliger (ikke sykehjem) som 

deltar på alle tre samlingene.  

Send påmelding til Linda Bondevik på linda.bondevik@alesund.kommune.no.  

For mer informasjon, se www.ogbedreskalvibli.com eller kontakt Linda Bondevik 

eller Brit S. Krøvel på brit.krovel@alesund.kommune.no. 

mailto:linda.bondevik@alesund.kommune.no
http://www.ogbedreskalvibli.com/
mailto:brit.krovel@alesund.kommune.no
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Velferdsteknologi og innovasjon i Ålesund 

 

 

Utprøving av videokommunikasjonsteknologi i form av Skype i sykehjem 

i Ålesund kommune  

 
Utviklingssenter for hjemmetjenester og Ålesund kommune 

har satt i gang et prøveprosjekt med bruk av Skype ved Hatlane 

omsorgssenter i Ålesund kommune. Det er antakelig flere 

sykehjem som bruker Skype, men det finnes liten eller ingen 

forskning på hvordan dette kan nyttiggjøres i en 

sykehjemsavdeling, og hva slags tilrettelegging som trengs. 
 

Prosjektet vil være koblet som satellittprosjekt til «ALV-Møre», læringsarena for 

velferdsteknologi, og tanken er å benytte den tverrfaglige kompetansen inn i 

prosjektet og bringe lærdom fra prosjektet inn i ALV-møre. Utviklingssenteret for 

hjemmetjenesten og Senter for omsorgsforskning sørger for nødvendig 

dokumentasjon.   

 

Læringsarena for velferdsteknologi 

Skrevet av Helen Berg 

 

Arena for Læring om velferdsteknologi Møre (ALV-Møre) er et samarbeidsprosjekt 

mellom Høgskolen i Ålesund og Ålesund kommune.  ALV-Møre har sitt fysiske senter 

på Høgskolen i Ålesund, der det nå etableres en demonstrasjonsleilighet for 

velferdsteknologi. Leiligheten skal fungere som visningsleilighet for NAV, 

hjelpemiddelsentralen, kommunene i Møre og Romsdal og andre interesserte 

kommuner i Norge. Den skal være læringsarena for studenter innen helse-, bygg-, 

IKT- og innovasjonsfag, og for ansatte i ulike stillinger i kommunen og i NAV der 

velferdsteknologi er en del av tjenesten. Videre skal den være en innovasjonsarena og 

en tverrfaglig læringsarena der kunnskap skal bygges til nytte for høgskolen i Ålesund 

og for de kommunale tjenestene.  
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ALV-Møre skal bidra med tverrfaglig kunnskap ut i satellittprosjekter og hente data 

fra satellittene inn i ALV-Møre  for økt kunnskap.  For tiden er følgende satellitter 

med i ALV-Møre:    
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Ny veiledning for velferdsteknologi 

Ved siden av dette arbeidet utvikler Ålesund, Ørskog, Vanylven, Ulstein og Herøy 

kommune gjennom Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet en veiledning for 

forvalting av sporings- og varslingsteknologi i kommunene. Veiledningen tar 

utgangspunkt i lovendringene i pasient- og brukerrettighetsloven som påvirker 

bruken av velferdsteknologi. 
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Hospiteringsprosjektet i Ålesund 

 

 

Skrevet av Søgni Grøndal, prosjektleder og kreftsykepleier ved Lindrende enhet ved 

Blindheim omsorgssenter  

 

 
 

Lindrende enhet ved Blindheim omsorgssenter i Ålesund kommune har 

mottatt prosjektmidler til kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og 

omsorg ved livets slutt.  

 

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, Utviklingssenter for 

hjemmetjenester i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal. 

Hospiteringsprosjektet er et tilbud for helsepersonell som ønsker å tilegne seg 

kunnskap om, og erfaring i, hvordan lindrende behandling i sykehjem og 

hjemmebasert omsorg kan praktiseres. Hospiteringen er et tilbud til helsepersonell i 

alle landets kommuner. 

  

Blindheim omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 

heldøgnsplasser fordelt på seks mindre bogrupper. Lindrende enhet er en egen 

bogruppe med åtte plasser for personer med behov for lindrende behandling. 

Målgruppen er pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom som har behov for 

palliative tjenester ut over det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Enheten ble 

etablert i 2006 og fremstår i dag som en kompetansebase innen lindrende behandling 

i Ålesund kommune. Lindrende enhet har personell med videreutdanning i 

kreftomsorg, palliasjon og smertebehandling. Enheten har et nært samarbeid med 

kreftavdelingen og lindrende team ved Ålesund sjukehus.  
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Lindrende enhet har nydelig utsyn mot 

fjorden og flotte sunnmørsfjell. 

 

Begge foto: UHT Møre og Romsdal. 

 

 

 
Liv Sunde Braaten, avdelingsleder ved Lindrende enhet, 

Blindheim omsorgssenter 

Kari Myklebust, kreftsykepleier ved Lindrende team, 

Ålesund sjukehus 

Søgni Grøndal, kreftsykepleier og prosjektleder ved 

Lindrende enhet, Blindheim omsorgssenter 

Merete Kløvning, kreftkoordinator, Ålesund kommune 

Reidunn Korsnes, seniorrådgiver, Ålesund kommune  

 

 

Gjennom hospiteringsprosjektet kan vi tilby én til tre dagers hospitering. Prosjektet 

er delt inn i en undervisningsdel og en hospiteringsdel: 

 

Dag 1: Fagdag 

Første dag er en fagdag som består av fem timers undervisning i lindrende 

behandling og omsorg ved livets slutt. Fagdagen er utarbeidet av Lindrende enhet og 

Merete Kløvning. I høst har vi hatt to fagdager med ca. 70 deltagere fra sju 

forskjellige kommuner.  

 

Dag 2: Hospitering ved Lindrende enhet, Blindheim omsorgssenter 

Lindrende enhet ved Blindheim tar imot helsepersonell som ønsker å hospitere. Det 

er flest sykepleiere og hjelpepleiere som har søkt hospitering hos oss, men vi har også 

hatt sykepleiere med videreutdanning og andre yrkesgrupper som fysioterapeuter og 

ergoterapeuter. Vi har tatt imot 24 hospitanter i perioden oktober–desember 2013. 

 

Dag 3: Hospitering hos Lindrende team ved Helse Møre og Romsdal  

Dette er et tilbud til sykepleiere. Høsten 2013 har åtte sykepleiere hospitert ved 

Lindrende team i Ålesund og Volda.  

 

Mål med hospiteringsprosjektet 

Vi ønsker å tilby undervisning som bidrar til å øke kvaliteten på den helsehjelpen som 

blir gitt til palliative pasienter og deres pårørende i sykehjem og i hjemmebasert 

omsorg. 
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Gjennom prosjektet ønsker vi at hospitantene får kunnskap om ulike verktøy og 

prosedyrer som brukes innen lindrende behandling, og omsorg ved livets slutt. De 

som deltar, får innblikk i kommunikasjon i det sårbare, etisk refleksjon og 

utfordringer innen lindrende behandling. De får også innblikk i organisering og 

samhandling med vekt på «det gode pasientforløpet».  

 

 
Fagdag i Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 

 

Hvis du har lyst til å hospitere eller vite mer om prosjektet, finner du e-

søknadsskjema og mer info om prosjektet her:  

http://www.alesund.kommune.no/sub/blindheimoms/om-oss/hospitering 

 

 

Kreftkoordinator Ålesund kommune  

 

 

Aktiviteter høsten 2013 

 

Kreftkoordinatorstillingen er et lavterskeltilbud der kreftrammede eller pårørende 

selv kan ta direkte kontakt. Pasienter kan også henvises fra behandlere, eller fra 

kommunens tildelingskontor. Kreftrammede som kreftkoordinator har vært i kontakt 

med, ønsker rådgivning og veiledning om diagnose, behandling og bivirkninger. Det 

kan også være spørsmål rundt ernæring og kosthold, hjelp til å søke ulike tjenester, 

og spørsmål rundt barn og unge som pårørende. Svært mange har også et ønske om 

støttesamtaler og ønsker hjelp til å sortere tanker og følelser i en vanskelig 

livssituasjon. 

 

Denne høsten har kreftkoordinatoren blant annet samarbeidet med biblioteket i 

Ålesund om en bokutstilling som ble kalt «Berørt av kreft». Hensikten var å nå ut til 

http://www.alesund.kommune.no/sub/blindheimoms/om-oss/hospitering
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et større publikum. Bokutstillingen trakk blant annet fram bøker om kreftsykdom, 

behandling og det å være pårørende. 

 

I oktober og november holdt kreftkoordinatoren et mestringskurs for etterlatte som 

har mistet en nær person i kreft eller annen sykdom. Kurset gikk over fem uker, og 23 

deltakere var med. Kurset holdes fast om våren og høsten, og neste kurs blir i mars 

2014. 

 

I tillegg til direkte pasientrettet arbeid jobber koordinatoren også med gode rutiner 

og systemer i kommunens kreftomsorg. Blant annet er det i år gjort en del arbeid 

knyttet til barn og unge som pårørende. Kreftkoordinatoren er sammen med 

representanter fra ulike områder innen helse- og omsorgstjenesten i ferd med å lage 

en ny prosedyre for å kartlegge pårørende under 18 år. 

 

Kompetanseheving er et annet sentralt område. Kreftkoordinatoren har hatt 

undervisning i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Undervisningsdagen 

har blitt avholdt på forespørsel i ulike virksomheter, og til større grupper i 

forbindelse med hospiteringsprosjektet til Blindheim omsorgssenter. 

 
Den 18. og 26. november holdt lederen for hospiteringsprosjektet ved Blindheim omsorgssenter, 

Søgni Grøndal, og kreftkoordinator Merete Kløvning fagdag om palliasjon og etikk. Ansatte fra flere 

kommuner deltok på de to dagene. 

Foto: Brit S. Krøvel. 
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Forebyggende og rehabiliterende tiltak i Ålesund kommune 

 

 

Lyst på livet 

Siste møte i årets «Lyst på livet»-gruppe ble holdt 11. oktober. Temaet for møtet var 

«kost og ernæring» og «fysisk aktivitet», og foredragsholdere var Ingrid Landgren og 

Randi Muri.  

 

Livskafeene har vært en nyttig arena for å utveksle erfaringer, få ny kunnskap og 

motivere for endring, mener deltakerne i 2013. Temaene for diskusjon i dette siste 

møtet strakk seg fra måltidshyppighet, forebygging av benskjørhet og fokus på 

balanse, bevegelighet, styrke og kondisjon. Det planlegges oppstart av ny gruppe i 

januar 2014. Interesserte kan kontakte Eva Runde Slinning på e-post: 

eva.runde.slinning@alesund.kommune.no 

Forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune 

Ålesund kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle en nasjonal 

modell for forebyggende hjemmebesøk. Dette innebærer også litteraturgjennomgang 

og forskning. Arbeidet går nå inn i en avsluttende fase, der det arbeides med en 

rapport som belyser evaluering og utvikling av modellen. 14. mai 2014 er det planlagt 

en konferanse i Ålesund med temaet «helseforebyggende arbeid til eldre». 

Utviklingssenteret for hjemmetjenester er med i arbeidsgruppen som er ansvarlig for 

dette arrangementet. Deler av rapporten og presentasjonen av modellen vil stå 

sentralt på konferansen. Det er Rigmor E. Alnes fra Senter for omsorgsforskning som 

leder forskningsarbeidet.  

 

Innføring av hverdagsrehabilitering i Ålesund kommune 

Ålesund kommune fikk i 2013 innvilget penger fra Helsedirektoratet under 

tilskuddsordningen «Modeller for hverdagsrehabilitering». Tilskuddet er et bidrag til 

å dekke kommunale prosjektutgifter til å lede arbeidet med planlegging, etablering, 

videreutvikling og evaluering. Helsedirektoratet legger blant annet føringer for 

arbeidet ved at de krever nødvendig tverrfaglig kompetanse i prosjektet, og at 

kartleggingsverktøyet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

benyttes for å måle effekten av tiltakene, eventuelt supplert med andre tester. 

Tilskuddet skal blant annet dekke utgifter til aktiviteter som fremmer utvikling av 

tilbud til forebygging og tidlig intervensjon, i tillegg til bedret samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten og bedre pasientforløp. Målet er bedre ressursutnyttelse av 

den samlede innsatsen i helsetjenesten.   

mailto:eva.runde.slinning@alesund.kommune.no
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Det er satt ned en arbeidsgruppe som har hatt 

regelmessige planleggingsmøter høsten 2013. Selve 

prosjektet settes i gang i januar/februar 2014 ved en av 

virksomhetene i hjemmetjenesten i kommunen.  

 

Foto: Ålesund kommune har ansatt ergoterapeut 

Solveig Kipperberg Viddal i en 50 % prosjektstilling.  

 

 

  

Rus og psykiatri i Ålesund kommune 

 

 

Etablering av samhandlingsprosjekt knyttet til ROP-lidelser: Ålesund 

kommune har mottatt midler fra Helsedirektoratet til å starte opp et 

samhandlingsprosjekt for å prøve ut samhandlingsmodeller (FACT) for personer med 

rusproblemer og psykiske lidelser. Prosjektet er etablert i Ambulerende team med 

2,35 årsverk som følger opp personer med rusproblemer og psykiske lidelser. En 

psykologspesialist i 100 % stilling starter 15. januar 2014. Prosjektet skal drive 

utredning og behandling, være oppsøkende og gi miljøterapeutisk oppfølging og 

praktisk hjelp hjemme hos pasienten. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 

Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal ved Vegsund DPS og Vestmo 

behandlingssenter. En 100 % prosjektstilling i Prosjekt Bostedsløse legges også til 

samhandlingsprosjektet. Kontaktperson er prosjektleder Anne-Marie Aasen. 

 

ACT-teamet: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune og DPS ved 

Helse Møre og Romsdal. Teamet er tverrfaglig sammensatt med egen psykiater. 

Målgruppen er personer med alvorlige psykoselidelser, andre psykiske lidelser 

og/eller rusproblemer og ofte hyppige innleggelser. Prosjektet driver utredning og 

behandling, samt oppfølging hjemme hos pasienten. Prosjektet startet opp i 2009 

med støtte fra Helsedirektoratet. ACT-teamet i Ålesund er et av 15 ACT-team i landet. 

 

Etablering av barneansvarlige i Ålesund kommune: På bakgrunn av en 

lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven 01.01.10 om rettighetene til barn som 

pårørende er det etablert 23 barneansvarlige i Ålesund kommune. Hver enkelt 

virksomhet har nå sin egen barneansvarlige som har et «sørge for-ansvar og et 

koordinerende ansvar» for at barn får rettmessig informasjon og oppfølging når 

foreldre/omsorgspersoner lider av alvorlig somatisk sykdom, psykiske lidelser  

og/eller har en rusavhengighet. Det er etablert en egen ressursgruppe som består av 

barneansvarlige med tanke på implementering og kompetansebygging. En egen 

prosedyre er under utarbeiding. Ålesund kommune har inngått en avtale med 



USHT MØRE OG ROMSDAL  
 

                    29 

Kompetansesenter rus Midt-Norge om dugnad i kommunen og mottatt et tilskudd på 

80 000 kroner. Kontaktperson er Lisbeth Slyngstad, rådgiver i psykisk helse. 

 

Kurs i «Psykiske lidelser, psykisk helsearbeid og rusarbeid» for ansatte i 

Ålesund kommune våren 2014: Kurset er en opplæring i hovedgruppene innen 

psykiske lidelser, behandlingstilbudet innen spesialisthelsetjenesten og oppfølging og 

tiltak i kommunen. Kurset går over fem måneder med seks kursdager. Kurset har 

blitt gjennomført i 2010, 2011 og 2012. Kontaktperson er Lisbeth Slyngstad, rådgiver 

i psykisk helse. 

 

Storkommunenettverket/Napha: Dette er en sammenslutning av flere 

kommuner i Norge som sammen med Napha (Nasjonalt kompetansesenter innen 

psykisk helsearbeid) i Trondheim har to årlige dialogmøter. Ålesund kommune var 

vertskap for høstens møte med to dialogmøtedager høsten 2013. Møtene tar for seg 

felles faglige utfordringer innen psykisk helse og psykisk helsearbeid på kommunalt 

nivå. Kontaktperson er Lisbeth Slyngstad, rådgiver i psykisk helse. 

 

Kurs i koordinatorrollen: På bakgrunn av tidligere kurs i «Samhandling og 

individuell plan» 2010, 2011, 2012 og lovendringen i helse- og omsorgstjenesteloven 

er det gjennomført to halve kursdager i koordinatorrollen i kommunen høsten 2013. 

Kursdagen la vekt på koordinatorrollen knyttet til lovverket, systemnivå med 

koordinerende enhet, relasjon og brukermedvirkning, samt taushetsplikt og 

samtykke. Kontaktperson er Lisbeth Slyngstad, rådgiver i psykisk helse. 

 

MAX-prosjektet: Dette er et treårig prosjekt som startet opp i mai 2012 med 

midler fra ExtraStiftelsen. Prosjektet jobber med å etablere arbeidstiltak for personer 

som er uføretrygdet på grunn av psykiske helseproblemer – og dermed bidra til økt 

livskvalitet og samfunnsnyttig arbeid. Prosjektet har base på Skansen Aktivitet. 

Kontaktperson er prosjektleder Benedikte Hellevik. 

 

Skansen Aktivitet: Dette er et treffsted og aktivitetssenter i sentrum av Ålesund for 

personer med psykiske lidelser. Senteret er åpent daglig med kafétilbud, aktiviteter 

og idrettstilbud/trening. Tirsdager er turdag. 100–150 personer benytter tilbudet. 

 

Brukerforum: Det er etablert et brukerforum for brukerdialog og utvikling av 

tjenestene og kompetanse med vekt på rusproblemer og psykiske lidelser. Forumet 

består av støttegruppa rusomsorg, LMS, LPP, Mental helse og Ålesund kommune. 

Forumet har 2–3 faste møter i året. 

 

Verdensdagen for psykisk helse: 10. oktober er den årlige markeringen av 

verdensdagen for psykisk helse. Dette er et samarbeid mellom Ålesund kommune, 

Mental helse, LPP og Høstscena/Teaterfestivalen med stykket «Patina» fra Trøndelag 

Teater. 
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Etikk i Ålesund 

 

 

«Etikk i praksis» er en kurspakke i regi av Høgskolen i Ålesund. Kurspakken tilbys 

ressurspersoner med ansvar for etisk refleksjon i de ulike virksomhetene innenfor 

pleie- og omsorgssektoren i Ålesund kommune. Kurset går over fire dager med 

temaer som skal hjelpe ressurspersonene i arbeidet med å etablere og drive grupper 

for etisk refleksjon.  

Første samling i høst fokuserte på hvorfor refleksjon kan bidra til bedre kvalitet på 

tjenestene og på arbeidsmiljøet. Erfaringer med systematisk etikkarbeid viser at de 

ansatte opplever en bedre arbeidshverdag fordi de får hjelp til å håndtere etiske 

utfordringer som krever mye av dem både faglig og personlig.  

Den andre samlingen tok for seg ulike verktøy for å få til gode etiske 

refleksjonsgrupper. Det ble gitt opplæring i den etiske refleksjonsmodellen, som har 

vist seg nyttig for å strukturere gruppene. Deltagerne har gitt tilbakemeldinger om at 

de opplever kursdagene som nyttige og som en inspirasjon til å etablere et 

systematisk etikkarbeid på egen arbeidsplass.  

Til våren vil det bli to kursdager til med vekt på etikkfag, kommunikasjon og 

gruppeprosesser.  

De positive resultatene på kvalitet og arbeidsmiljø som flere kommuner har oppnådd 

etter å ha satt i gang et systematisk etikkarbeid, kan tilegnes tre suksessfaktorer: at 

ressurspersonene er motiverte og kompetente, at de ansatte opplever at dette angår 

deres arbeidshverdag, og at etikkarbeidet er forankret i ledelsen. For å lykkes med 

systematisk etikkarbeid på den enkelte arbeidsplass er det derfor viktig at det settes 

av nødvendig tid og rom til dette arbeidet.  

 
    Foto: Brit S. Krøvel. 

 

Den andre samlingen for 

ressurspersoner som skal lede 

refleksjonsgrupper, ble arrangert 

11. og 12. desember. 70 personer 

deltok fordelt over to dager. 

Denne gangen var hovedtemaet 

dialog og veiledning rundt 

konkrete utfordringer med å 

komme i gang med 

refleksjonsgrupper.  Å dele 

erfaringer og få støtte i slike 

implementeringsprosesser 

oppleves som nyttig. 
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Fagdager legemiddelbruk 

 

 

 

 

Ålesund kommune har i samarbeid med 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i 

Møre og Romsdal i 2013 arrangert fire 

like kurs for 200 ansatte innen 

hjemmetjenesten og sykehjem. 

 

 

 

Kursene har tatt for seg riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og sykehjem, og 

legemiddelrelaterte problemer og utfordringer hos eldre. De to siste kursdagene ble 

arrangert 29. og 30. oktober.  

 

Foredragsholdere har vært Odd Roe Skogen, tidligere geriater ved sykehuset i 

Ålesund, og farmasøyt Elisabeth Ekelund ved Boots apotek. Kursene har blant annet 

hatt som mål å gi et godt grunnlag for å lykkes med å dele kunnskap og erfaringer fra 

pasientsikkehetskampanjen om riktige legemidler i hjemmetjenesten i Møre og 

Romsdal som starter i januar 2014. 

 

UHT sin deltakelse på kurs og møter 
 

31. oktober, Ålesund: Helse Midt-Norge og KS Midt-Norge. Den siste av flere 

samlinger i et regionalt prosjekt. Det er Helse Midt-Norge og KS i Midt-Norge som 

har satt i gang det regionale prosjektet for å klargjøre behovet for rehabilitering, og 

avklare ansvars- og oppgavedeling mellom kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner 

og sykehus. De fire regionale rehabiliteringskonferansene er et ledd i dette prosjektet 

som har som mål å finne bedre løsninger innen rehabilitering i Midt-Norge. 

Spørsmålet er hvordan man skal få forslagene til å fungere i hverdagen og bli til hjelp 

for brukerne. 

20. november, Værnes: SINTEF innovasjonskonferanse 

9. og 10. desember, Fornebu: InnoMed. Møteplass «Trygghet i hjemmet»  

 

 

 

 

 

 

http://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2013/11/odd-skogen.jpg
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Felles satsing og deltakelse USHT 
 
 

Omsorgskonferansen i Møre og Romsdal 2013 

Skrevet av Brit S. Krøvel 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tradisjonen tro arrangert Omsorgskonferansen 

også i 2013. Konferansen ble arrangert i Molde 24. og 25. september. 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten er faste medlemmer i 

arbeidsgruppen som planlegger de årlige konferansene.  
I år hadde konferansen tittelen: 

 

«Kvalitetsforbedring; ein 

«happening» eller 

kvardagsaktivitet? 

 
 

                                                                             

Konferansen hadde inspirerende foredragsholdere, blant annet Irene Nygårdsvik, 

Frode Rønsberg, Trulte Konsmo og Odd Seveland. Brukerperspektivet ble godt 

presentert ved Runar Finvåg. I tillegg ble sentrale føringer godt presentert ved 

Elisabeth Arntzen ved Statens helsetilsyn, Kristin Løkke ved Helse- og 

omsorgsdepartementet og Ingvild Svendsen ved Helsedirektoratet. Vidar Hagerup, 

kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal, holdt som vanlig et inspirerende og 

energigivende innlegg om at det er mye god omsorg i god kvalitet. Også fylkeslegen 

Christian Bjelke hadde innlegg og presiserte at det å «holde orden i eget hus» med 

god internkontroll er forventet av alle kommuner i fylket vårt.  

 

 

Parallellsesjoner som starten på læringsnettverk 

Konferansen hadde også parallellsesjoner der ulike temaer innen kvalitetsarbeid ble 

presentert, og kommunene fikk en innføring i hvordan de enkelt kan måle om 

endringer er forbedringer. Arbeidet i sesjonene vil kunne videreføres i 

forbedringsnettverk der alle kommuner får tilbud om å delta i 2014.  
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Læringsnettverk i forbedringsarbeid i Møre og Romsdal 

Skrevet av Inger-Lise Lervik 

 

Etter flere år med nettverksarbeid vil vi i 2014 tilføre noe nytt. Ved hjelp av 

samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet tilbyr vi fra 2014 team fra alle kommunene 

i fylket å delta i Læringsnettverk i forbedringsarbeid.  

 

Utviklingssentrene inviterer alle som ønsker å få hjelp til å gjennomføre et 

forbedrings- eller utviklingsprosjekt, til å søke om å bli tatt opp i nettverket. Noen har 

kanskje ikke kommet helt i gang med planene, mens for andre kan det ha stoppet litt 

opp. Vi ønsker at alle skal få individuell oppfølging, og har derfor alliert oss med de 

tre høgskolene i fylket som alle stiller med veiledere. Senter for omsorgsforskning 

Midt-Norge bidrar med evaluering av gjennomføring og læringsutbytte for teamene.  

 

Teamene får lære metoder og verktøy i forbedringsarbeid. Prosessansvarlig for 

gjennomføring er seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

seniorrådgiver Trulte Konsmo. Mye av arbeidet vil skje på arbeidsplassene mellom 

samlingene, og her vil teamene altså få veileder med utgangspunkt i hvilket 

fagområde som skal forbedres.  

 
Figuren er hentet fra www.niatx.net. 

 

Samarbeidsorganet for det faglige nettverket i Møre og Romsdal er i tillegg til 

Utviklingssentrene i fylket sammensatt av representanter fra Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, Møre og Romsdal HF, Høgskolene i Volda, Ålesund og Molde, Senter for 

omsorgsforskning og kontaktpersoner fra kommunehelsetjenesten. I tillegg til 

Nasjonalt kunnskapssenter for kvalitet i helsetjenestene har Samarbeidsorganet for 

det faglige nettverket vært med i planleggingen av læringsnettverk i 

forbedringsarbeid.  

 

Mer om invitasjon og søknadsskjema på nettverksbloggen. 
 

http://ogbedreskalvibli.com/2013/12/09/glad-nyhet-laeringsnettverk-i-forbedringsarbeid-i-more-og-romsdal-i-2014/
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Hva skjer andre steder? 
 
 

Vi har utfordret andre kommuner i Møre og Romsdal, og fra enheter utenfor USHT i Kristiansund 

og Ålesund om å dele erfaringer fra forbedrings- og utviklingsprosjekt.  

 

Hatlane omsorgssenter i Ålesund ved styrer Karianne Akslen 
 

Vi ved Hatlane omsorgssenter jobber mye med musikkterapi. Vi har kor for beboerne 

en gang i uken med sangpedagog Solveig Håvik. Vi ser at dette har svært god effekt 

for beboerne. Flere sier at de har fått bedre talestemme, og noen sier at de til og med 

klarer å synge igjen. Vi ser også at beboerne kvikner til og blir mer lystige. 

 

 

Dans til glede! 

Vi har fast dans to ganger i året med Lasse Silnes som trubadur. Dette ser vi gir 

beboerne mye. Personalet byr opp til dans. Mange av beboerne har ikke danset på 

flere år. Et godt eksempel er en beboer som satt i rullestol, som nå er oppe og går selv 

etter siste dans vi hadde i oktober. Et annet eksempel var en som fortalte at hun ikke 

hadde danset på 26 år, som sa at hun syntes det var så kjekt å få danse igjen. 
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Videre har vi hatt mange konserter med ulike kor og grupper fra Ålesund som for 

eksempel lærerne ved musikkskolen og Ålesund kammerkor. 

 
Vi har også dannet vårt eget kor med ansatte. Koret opptrådte første gang for beboere 

og pårørende på adventsfesten. Vi er også i gang med å starte personalorkester. 

 

KS sin etikkpris 2013 til Sula kommune  

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS-leder Gunn Marit Helgesen delte 4. 

desember ut Etikkprisen 2013 til Sula kommune. 

Sula kommune tildeles Etikkprisen 2013 for sitt systematiske og langsiktige 

etikkarbeid. Etikk inngår i alle satsinger, og kommunen har erfart at etikk er et 

kinderegg for kvalitet i fagutvikling. Asker kommune får hederlig omtale. 

 

Helse- og 

omsorgsminister 

Bent Høie og KS-

leder Gunn Marit 

Helgesen delte 4. 

desember ut 

Etikkprisen 2013 

til Sula 

kommune. 
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Fagjuryens begrunnelse: 

Sula kommune har etablert og gjennomført et systematisk og langsiktig etikkarbeid 

for ansatte, og ser etikk som en helt sentral del av tjenesteutviklingen. Etikk inngår i 

alle satsinger, og kommunen har erfart, som det står i søknaden, at etikk er et 

kinderegg for kvalitet i fagutvikling. Sula kommune har en stor tiltaksportefølje og 

har etablert arenaer for systematisk etisk refleksjon og et bredt samarbeid med andre 

kommuner, blant annet om etisk kafé, fagdag om etikk og undervisning. Kommunen 

mener arbeidet med kompetanseheving har ført til at brukerne i større grad møtes 

med respekt. 

Juryen er spesielt imponert over kommunens systematiske samarbeid med andre 

kommuner for å bidra til å dele erfaringer utover kommunegrensene, samt dens 

integrering av etikk i den helhetlige kompetanseutviklingen. Juryen har også merket 

seg at arbeidet er forankret på alle nivåer i organisasjonen, og at alle tiltak evalueres 

jevnlig. Les mer om saken på KS sine sider. 

 

«Lindring på tvers» i Eide/Fræna 

 

Skrevet av Lillian Karlsen, kreftkoordinator 

 

28. og 29. november ble det arrangert Palliasjonsseminar i regi Lindring på Tvers; et 

samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved 

Molde sykehus med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke 

kvaliteten på lindrende behandling, pleie og omsorg. Det var ca. 120 deltakere fra ti 

kommuner og representanter fra sykehuset i Molde. Blant deltakerne var ulike 

yrkesgrupper, hovedsakelig hjelpepleiere, sykepleiere og leger.  

 

Ordfører i Eide, Ove Silseth, åpnet seminaret på en varm måte, før foredragsholderne 

bidro med gode faglige innlegg. Dr. Jorunn Brekke Fjeldheim fra Palliativt team i 

Ålesund åpnet med å snakke om smerte og smertebehandling, og hun presenterte 

også akutte tilstander i palliasjon. Grete Søbstad representerte Kompetansesenteret 

for lindrende behandling ved St. Olavs Hospital, og hun presenterte verktøy til bruk 

ved symptomregistrering. Ralph Herter, overlege ved Sykehuset i Kristiansund, 

foreleste om gastrointestinale problemstillinger i palliasjon. Liv Skjørsæther 

Johansen er kreftkoordinator i Molde kommune, og hun foreleste om dyspné og 

munnstell. Torsdagen ble en flott fagdag om grunnleggende palliasjon og 

symptomlære. 

 

 

http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samarbeid-for-etisk-kompetanseheving/Konferanser-og-presentasjoner/Vinneren-av-Etikkprisen-2013-er-Sula-kommune/
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Til venstre: Prosjektleder og 

kreftkoordinator Lillian 

Karlsen åpner 

palliasjonsseminaret. Foto: 

Peggy Visnes. 

 

 

 

 

 

 

Under: Det var over 100 

interesserte tilhørere i 

salen. Foto: Peggy Visnes. 

 

 

Fredagen ble åpnet av prosjektleder for Lindring på tvers, Lillian Karlsen. Hun 

presenterte kort prosjektets bakgrunn, hovedmål og gjennomførte tiltak. Innføring av 

LCP er hovedelementet i prosjektet, og dr. Bardo Driller ved Palliativt team i Molde 

presenterte erfaringer ved innføring av LCP. Resten av fredagen fikk vi gleden av å 

høre på dr. Aart Huurnink som hadde tatt veien helt fra Stavanger for å forelese om 

temaene Palliativ omsorg for personer med demenssykdom: Terminalfasen som 

prosess – Erfaringer fra prosjektet Isipalliasjon; med erfaringer fra individuell plan 

til palliative pasienter og LCP. 

Saman om betre kommune 

Skrevet av Astri Sjåvik, kompetanseleder i Kristiansund kommune 

 

Kristiansund kommune var én av 110 kommuner som var med i 

utviklingsprogrammet «Saman om betre kommune» i januar 2013.  
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Utviklingsprogrammet fokuserer på fire sentrale temaområder: sykefravær, 

heltid/deltid, rekruttering og kompetanse, og omdømme. Kristiansund skal jobbe 

med rekruttering og kompetanse, og er en del av et innovasjonsnettverk. Kommunen 

har store utfordringer med å rekruttere ønsket kompetanse til barnehager, skoler og 

pleie- og omsorg. På bakgrunn av dette har kommunen valgt å ta 

utviklingsprogrammet inn i alle enhetene innen barnehage, skole og pleie- og 

omsorg.  

 

Prosjektgruppa (satt sammen av alle tre partene) valgte å starte på Frei sjukeheim 

med en temadag der alle ansatte og representanter for pårørende ved Frei sjukeheim 

var til stede. Etter en introduksjon om både nasjonale og kommunale rekrutterings- 

og kompetanseutfordringer ble alle frammøtte utfordret til å komme med innspill til 

enhetens utfordringer innen rekruttering og kompetanse. For prosjektgruppa har det 

vært viktig å sette brukerbehovet i sentrum, og samtidig invitere alle «aksjeeierne» til 

å delta i prosessene.  

 

Etter temadagen satte Frei sjukeheim ned en arbeidsgruppe av medarbeidere og 

pårørende. Deler av prosjektgruppa har hatt flere møter med arbeidsgruppa der 

arbeidsgruppa har bestemt at Frei sjukeheim i første omgang skal jobbe videre med 

utfordringer knyttet til organisering og rekruttering – heltid. Den ene arbeidsgruppa 

ble derfor delt i to grupper. Begge arbeidsgruppene jobbet fram hver sin prosjektplan 

som har blitt signert av kommunalsjefen og representanten fra Frei sjukeheim. I 

utviklingen av prosjektplanene har det vært jobbet med å involvere ansatte og 

pårørende, og i det videre arbeidet vil medarbeider- og pårørendeinvolvering bli 

tillagt stor vekt. Involvering av alle «aksjeeierne» er viktig for at aktørene skal 

oppleve eierskap, og dermed føre til forankring av arbeidet som blir gjort på Frei.  

 

For organiseringsgruppa er det satt opp følgende effektmål: bedre utnyttelse av hver 

enkelt sin formelle kompetanse, større brukertilfredshet, avtale om intern karrierevei 

for alle medarbeidere ut fra et brukerfokus, årshjul for fagdager i turnus, og å 

kvalitetssikre kompetansen og opplæringen av faste medarbeidere, nyansatte og 

vikarer. For rekruttering – heltid er følgende effektmål satt opp: øke gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse, oppnå økt rekruttering av helsefagarbeidere, aktivitører og 

sykepleiere, og å opprette en stilling for miljøarbeider.  

 

Ved å involvere medarbeiderne og pårørende i utformingen av problemstillingene og 

la dem delta og styre prosessene, forankres arbeidet bedre. Det blir de som «eier» 

utfordringene, og prosjektlederen i prosjektgruppa blir en tilrettelegger og 

sparringspartner. Utviklingsprogrammet ser ut til å få god forankring inn i enheten, 

samtidig som det jobbes for å opprettholde forankringen oppover både administrativt 

og politisk. Gjennom «Saman om …» har prosjektgruppa også hatt temadag i Brasen 

opptrening, Røsslyngveien barnehage, og i januar skal de arrangere temadag på Dale 

barneskole.  
 


