
 

Arrangør: Aktivisering og velferdstjenester Ålesund kommune, Utviklingssenter for 
hjemmetjenester Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund og Senter for omsorgsforskning 
Midt-Norge. 

Målgruppe: Ledere og medarbeidere i kommunehelsetjenesten, politikere, eldreråd, 
pensjonistlag, frivillige organisasjoner, høgskoler, studenter og andre interesserte. 

 

Tidspunkt: 14.mai 2014 kl.10.00 Sted: Pinsekirka på Moa. Pris: Kr. 500,- (studenter 250,-) 

Bindende påmelding innen: 28.03.14 til erfaringskonferanse@alesund.kommune.no  

Program 

 

         

09.00-10.00 Registrering, kaffe 

10.00-10.20 Nasjonale føringer og utfordringer for kommunene 

Rådgiver Marit Hovde Syltebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

10.20- 10.35 Musikalsk innslag v/ Seniorkoret 

10.35-11.20 Erfaringer fra kommuner i Møre og Romsdal 

Nesset, Volda m.fl. 

11.20-12.00 Organisering, erfaringer og evaluering av forebyggende hjemmebesøk i 
Ålesund kommune  

12.00-12.45 Lunsj 

12.45-13.05 De eldre sitt perspektiv 

Randi Havnevik Devold, leder av eldrerådet i Ålesund 

13.05-13.50 Helsefremmende tjenester for eldre i et samfunnsperspektiv 

Professor Roar Amdam, Høgskolen i Volda  

13.50-14.15 Beinstrekk/ kaffe og kake  

14.15-16.00 Motiverende samtale (MI) 

Høgskolelektor Anne Høiby, Høgskolen Oslo og Akershus 
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Flere sentrale føringer peker på behovet for å fokusere på forebyggende og helsefremmende 

arbeid for å kunne ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter.  Både for den enkelte 

og for samfunnet er det svært viktig at hver av oss i størst mulig grad bevarer vår evne og 

mulighet til å klare oss selv lengst mulig. Forebyggende hjemmebesøk for eldre er et ledd i 

dette arbeidet.  Å komme i kontakt med de eldre tidlig gir mulighet til å styrke den enkeltes 

ressurser, oppdage risiko for fall i funksjonsnivå og gi hjelp til selvhjelp.  

Ålesund kommune fikk i perioden 2012 – 2014 tildelt midler fra Helsedirektoratet for å 

evaluere og å videreutvikle tilbudet med forebyggende hjemmebesøk for eldre. Prosjektet er 

nå i avslutningsfasen og vi vil gjennom denne konferansen dele erfaringer fra ulike måter å 

drive forebyggende arbeid for eldre på i flere kommuner, dele evalueringer fra vårt eget 

prosjekt og også sette fokus på utfordringer og aktuelle metoder i det forebyggende og 

helsefremmede arbeidet for eldre. 

  

 

Ved påmelding trenger vi: Navn, tittel, arbeidssted, kommune og fakturaadresse 

Bindende påmelding innen: 28.03.14 til erfaringskonferanse@alesund.kommune.no  

Kontakt telefonnummer: 70 16 30 51/ Kontaktperson Liv Aarseth Lied. 

 

Motiverende samtale er det norske navnet på metoden Motivational Interviewing 

som ofte blir forkortet til MI. Metoden er en målrettet og klientsentrert samtaleform 

som kan brukes når man ønsker å bygge opp en klients indre motivasjon til endring. 

MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig, for 

eksempel i forbindelse med terapi, i forhold til rådgivning og i konsultasjon 

(helsedirektoratet.no)  

 

Anne Høiby er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og MI-trener.  Hun 

er en erfaren underviser som har holdt MI kurs i ulike formater for bl.a. 

kriminalomsorgen, barnevernet, NAV, attføringsbedrifter, diverse helsearbeidere 

som jobber med kriser, livsstilsendring og psykisk helsearbeid. 

Roar Amdam er professor ved Høgskulen i Volda. Han er en erfaren og 

engasjerende foreleser som har fagansvar for masterutdanningen 

Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda. Ellers har han skrevet 

flere fagbøker innenfor samfunnsplanlegging, ledelse og planlegging av 

folkehelsearbeidet i kommunene. 
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