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Forord 
Dette dokumentet inneholder oppdatert informasjon om planlegging og etter hvert evaluering 

av prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i Ålesund kommune pr 2 april 2014. 

Dokumentet vil bli supplert med ny informasjon etter hvert som prosjektet forløper.  

 

Dokumentet er ikke ment som fullstendig statusrapport, men som et hjelpemiddel for å kunne 

formidle vårt fortløpende arbeid med prosjektet, slik at andre kommuner får tilgjengelig den 

kunnskapen vi erverver oss underveis. Rapporten bygger på deler av tidligere arbeid som er 

gjort innen dette området i Norge, og vi vil rette en takk spesielt til Drammen kommune og  

Utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester Fonna kommune som har lagt tilgjengelig 

materiale ut på nettsted.  

 

1Bakgrunn 
Prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving», populært kalt KS prosjektet er et 

samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, 

arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets 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 (KS 2012). 
 

 

Ledere og medarbeidere i pleie- og omsorgstjenestene står daglig oppe i mange vanskelige 

situasjoner og dilemmaer.  I slike situasjoner er behovet for god praksis svært viktig.  Å 

arbeide med etiske problemstillinger i disse tjenestene dreier seg om å forsøke å klargjøre hva 

som står på spill i gitte situasjoner og øke evnen og muligheten til å gjøre de kloke valgene.  

Det handler om å øke bevisstheten om hvilke verdier vi ønsker skal ligge til grunn for 

tjenestene og hvilke konsekvenser verdiene har for den enkeltes handlinger. 

 

I  gode fagmiljøer er det åpenhet for å si fra om uheldige situasjoner og uønskede forhold og å 

lære av erfaringer med vanskelige situasjoner i det daglige arbeidet.  Kommunen vil stimulere 

til etablering av lokale arenaer for refleksjon over etiske dilemma.  Opplæring og veiledning 

skal bidra til at ansatte i tjenesten utvikler sin kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper i 

yrkesutøvelsen og kontinuerlig arbeider for å forbedre praksis. 

 

Det er et lederansvar å sikre at alle ansatte får mulighet til heving av etisk kompetanse og at 

det legges til rette for drøfting av etiske problemstillinger på arbeidsplassene. Det skal legges 

til rette for etisk refleksjon og kompetanseheving i alle virksomhetene ved å bruke 

eksisterende arenaer ( f.eks personalmøter, refleksjonsgrupper, intern undervisning ) eller at 

det etableres nye slik at man sikrer etisk refleksjon i virksomhetene. 
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2 Historikk for Ålesund kommune 
Ålesund kommune har deltatt i prosjektet siden 2010. En hjemmetjeneste (av 8) og ett 

sykehjem (av 7) i kommunen har deltatt i prosjektet. Av forskjellige årsaker, der i blant en 

omorganisering og reduksjon av antall hjemmetjenester, har ikke prosjektet blitt videreført 

utover den første fasen. Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal (UHT)har 

vært i dialog med kommunalsjef og rådmannens stab om videreføring av prosjektet. Dette har 

ført til at etisk refleksjon har blitt tatt inn som del av samarbeidsavtaler mellom sykehjem og 

bestillerenheten. UHT har også vært i kontakt med virksomhetsledere innen hjemmetjenestene 

i kommunen, og alle har sett på satsing av etisk kompetanse som et grunnleggende og godt 

satsingsområde for å få til en kvalitetsutvikling for tjenestene.  

3 Organisering 
Det er etablert en arbeidsgruppe for utvikling av etisk refleksjon i Ålesund kommune. 

Gruppen består av  

 May Helen Midtbust, Høgskolen i Ålesund,  

 Sølvi Røsvik Vågen, Høgskolen i Ålesund 

 Merete Kløvning, kreftkoordinator Ålesund kommune,  

 Ann Elin Melbø Myklebust, virksomhetsleder hjemmetjenesten Ålesund kommune,  

 Reidunn Korsnes, seniorrådgiver Ålesund kommune 

 Frida Bjørkavoll, sykepleier ved Åse sykehjem  

 Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal 

brit.krovel@alesund.kommune.no 

4 Målsetting for programmet «Etisk kompetanseheving i Ålesund 
kommune» 
Hensikten med heving av etisk kompetanse er at pasienter og brukere skal oppleve god 

kvalitet på tjenestene.   Det utvikles kultur for økt bevissthet i etiske spørsmål.  Skolering av 

ressurspersoner skal sette dem i stand til å lede etisk refleksjon.  

Etter gjennomført program forventes at deltakerne: 

 

 Bidrar til å øke det allmenne kunnskaps- og ferdighetsnivået i etisk refleksjon over 

virksomhetens ulike aktiviteter 

 

 Har kunnskap og ferdigheter i etisk refleksjonsarbeid 

 

 Bringer kunnskaper om etikk og arbeidsmetoder i etikkarbeid tilbake til klinisk 

virksomhet 

 

 Tar ansvar for å lede refleksjonsgrupper 

 

 Fungerer som lokale ressurspersoner 

 

 Bidrar i opplæringen av andre medarbeidere. 

 

  

 

mailto:brit.krovel@alesund.kommune.no
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5 Bygge på tidligere erfaringer og ressurser i kommunen. 
Flere av kommunens virksomheter hadde før oppstart av dette prosjektet, etablert etisk 

refleksjon eller hadde erfaring fra tidligere refleksjon i ulike former og det var ønskelig å 

bygge videre på denne kompetansen. Arbeidsgruppen sendte derfor ut spørreskjema til de 

ulike virksomheter innen Helse og Omsorgstjenestene. En ønsket blant annet svar på hvordan 

refleksjonsgruppene har vært organisert, hvilke erfaringer som er gjort, hvilke forhold en 

mener er viktige forutsetninger for å etablere etisk refleksjon i virksomheten, og om det er 

ressurspersoner som kan benyttes i dette arbeidet i virksomheten pr i dag.  
 

6 Kartlegging av etisk kompetanse i Ålesund kommune 
Flere av kommunens virksomheter innen Helse og Omsorgstjenestene har etablert 

refleksjonsgrupper eller har erfaring fra refleksjon i ulike former, og det vil være viktig å 

bygge videre på denne kompetansen. Før en starter det videre arbeidet med etisk 

kompetanseheving i virksomhetene var det viktig å få en oversikt over etikkarbeidet i Ålesund 

kommune. Arbeidsgruppa har derfor sendt ut et spørreskjema til de ulike virksomhetene innen 

Helse og Omsorgstjenestene i Ålesund kommune. Målet med undersøkelsen var å kartlegge 

dagens praksis med refleksjon. Undersøkelsen inneholdt spørsmålstillinger om organisering, 

erfaringer med refleksjon, forutsetninger for å etablere og drive etisk refleksjon, og om det er 

ressurspersoner som kan benyttes i dette arbeidet i virksomheten i dag. Det ble også spurt om 

hva kommunen kan gjøre for å øke bruken av refleksjonsgrupper.  

 

Resultatet fra spørreundersøkelsen viste at litt under halvparten av virksomhetene hadde 

refleksjonsgrupper som inngikk i den daglige virksomheten. 3 svarte at de har 

refleksjonsgrupper ukentlig med en varighet på 40 til 45 min. Ytterligere 3 hadde refleksjons- 

eller veiledningsgruppe en gang pr måned og 1 virksomhet hver 3 uke. 9 virksomheter svarte 

at de pr dags dato ikke har formalisert etisk refleksjon. 5 av disse har tidligere hatt 

refleksjonsgrupper som av ulike grunner har stoppet opp. Flere svarte at de hadde planer om å 

starte opp i nærmeste framtid.  

 

Virksomheter som hadde faste tidspunkt for refleksjonsgrupper svarer at de har satt av en fast 

varighet for refleksjon. Enkelte steder er det laget lister over hvem som har ansvar for å legge 

frem case til refleksjon, mens i andre virksomheter er det ingen bestemt prosess i forkant. Det 

rapporteres at det er mange case å ta av, og at det ofte er situasjoner i nåtid. 

Refleksjonsgruppene var som regel satt sammen av ulike faggrupper, to virksomheter svarer 

at de har egne grupper for sykepleiere. Flere trekker frem at det er et lederansvar å organisere 

og legge til rette for refleksjon på arbeidsplassen. Flere virksomhetsledere fremhever at det er 

viktig å sette fokus på refleksjon som noe positivt og nyttig i hverdagen. De aller fleste 

virksomheter har ressurspersoner som er trenet i å lede refleksjonsgruppene.  

 

De virksomhetene som ikke hadde startet opp med refleksjonsgrupper trakk frem ulike 

grunner. Enkelte peker på manglede ressurser og nødvendigheten av at det blir satt av tid og 

rom. Noen ønsker lett tilgjengelig materiale og starthjelp som kurs og erfaringsutveksling. 

Enkelte av de virksomhetene som tidligere har hatt refleksjonsgrupper fremhever 

nødvendigheten av at det er satt fokus på refleksjon sentralt i kommunen, og ikke bare i 

virksomhetene. Det å sette av fast tid til refleksjon og å prioritere det foran andre prosjekter 

ble sett på som avgjørende om virksomhetene skal klare å opprettholde faste rutiner for 

refleksjonsgrupper.  
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Med unntak av en virksomhet svarte alle at de per dags dato har ressurspersoner i 

virksomheten som kan lede refleksjonsgrupper på sin arbeidsplass. Mange har enten 

veiledningspedagogikk eller kurs i etisk refleksjon. 

 

Denne kartleggingen viste at flere virksomheter innen Helse og Omsorgstjenestene i Ålesund 

kommune også før gjennomføringen av dette prosjektet driver systematisk etisk refleksjon. 

Virksomhetene hadde ressurspersoner og enkelte steder også tidligere erfaringer som kunne 

benyttes i det videre arbeidet med å etablere refleksjonsgrupper. I tillegg viser kartleggingen 

at flertallet av virksomheter i kommunen ikke hadde etablert et system for etisk refleksjon, 

men at de har kompetanse og ideer om hvordan dette kan settes i gang.  

7 Samarbeidspartnere 
Mange av kommunene som har vært deltakere i prosjektet «Samarbeid om etisk 

kompetanseheving» kan pr i dag karakteriseres som «sovende» etikk kommuner. De har 

deltatt i førsteopplæring i regi av KS og har etablert refleksjonsgrupper i varierende grad, men 

har av forskjellige årsaker ikke klart å implementere prosjektet i tilstrekkelig. UHT ønsker  å 

styrke mobiliseringsevnen og handlingskapasiteten i prosjektet som skal re-startes i Ålesund 

kommune. UHT har tanker om å kunne knytte til ulike kompetansemiljø for å utvikle 

prosjektet. Dette vil ikke bare gagne Ålesund kommune og UHT, men det vil også kunne føre 

til at samarbeidspartnerne vil kunne ha stor nytte av at et så stort praksisfelt som Ålesund 

kommune representerer har en styrket etisk kompetanse og kultur for etisk refleksjon. 

Samarbeidspartene vil ha ulike roller og kompetanse.  

 

7.1 Utviklingssentrene i Møre og Romsdal 
Prosjektledelsen i KS ser at Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) er 

svært viktige samarbeidspartnere for å lykkes i arbeidet med å stimulere kommunene til å 

styrke den etiske kompetansen i tjenestene. Fylker der en har etablert slikt samarbeid har 

lykkes med arbeidet i langt større grad enn der det ikke er etablert et slikt samarbeid. Sentrene 

er også svært sentral i arbeidet med å gjøre etikkarbeidet varig i kommunene etter 

prosjektslutt. Det ble lyst ut stimuleringsmidler som Utviklingssentrene kunne søke om for 

årene 2013, 2014 og 2015. USHT i Møre og Romsdal søkte og fikk tildelt kr 50 000 hver for 

2013 og skal være en pådriver for å få etablert Etisk refleksjon i alle kommunene i fylket. 

USHT vil også ha et nært samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal om dette 

arbeidet. USHT i Møre og Romsdal i samarbeid med KS og Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal vil arrangere fagdag i Molde 23.05.2013 med tema Etisk refleksjon. 

Utviklingssenter for hjemmetjenester vil ta et ekstra ansvar for prosjektarbeidet også i 

Ålesund kommune.  

 
 

7.2 Kreftkoordinator i Ålesund kommune 
Ålesund kommune opprettet høsten 2012 en stilling som Kreftkoordinator. Stillingen ble 

opprettet som et samarbeidsprosjekt med Kreftforeningen, kommunen og Utviklingssenter for 

hjemmetjenester. Kreftkoordinator skal blant annet være bidragsyter til kompetanseutvikling 

innenfor den kommunale kreftomsorgen. Kreftkoordinator vil tilby undervisning til 

helsepersonell innenfor emner som omsorg ved livets slutt og  kommunikasjon i det sårbare. 

Kreftkoordinator vil i undervisningssammenheng og i enkelthenvendelser fokuserer på etisk 

refleksjon, veiledning, holdninger og verdier.  

 



6 
 

I programmet «Etisk kompetanse i Ålesund kommune» har det være ønskelig å benytte 

kreftkoordinators kompetanse og erfaring med refleksjon i planlegging, etablering og 

veiledning. Koordinator har også vært delaktig i å igangsette og lede refleksjonsgrupper rundt 

i ulike virksomheter i kommunen, der en mangler ressurspersoner med tilstrekkelig 

kompetanse. 

 

Kreftkoordinator i Ålesund og Sula har ved flere anledninger, både i 2013 og i 2014 arrangert 

Etisk refleksjonsverksted. Også andre kommuner har vært inviterte til samlingene. Slike 

samlinger på tvers av kommuner, ser en for seg kan videreføres og arrangeres med jevne 

mellomrom. Refleksjonsverkstedet kan ha elementer av både forelesning og arbeid i 

smågrupper. 

 

Kreftkoordinator er videre ansvarlig for undervisningsdag tilknyttet avsluttet 

Hospiteringsprosjekt ved Lindrende enhet Blindheim Omsorgssenter. Også i dette arbeidet vil 

etisk refleksjon være et viktig tema. 
 

7.3 KS 
Prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» er som tidligere beskrevet startet opp og 

drevet av KS. KS  arrangerer  konferanser, formidler erfaringer fra andre kommuner og formidle 

kontakt med fagmiljøet nasjonalt.   

 

7.4 Høgskolen i Ålesund 
Utviklingssenter for hjemmetjenester har et godt samarbeid med høgskolen i Ålesund. 

Kommunen står for en stor andel av praksisplassene for sykepleieutdanningen. Høgskolen i 

Ålesund ønsker at sykepleiestudentene skal utvikle etisk kompetanse og å kunne reflektere 

over etiske problemstillinger en viktig del av læringsutbytte i alle semester. Det at studentene 

kan støtte seg på et praksisfelt som har en styrket kompetanse innen etisk refleksjon vil kunne 

hjelpe studentene til å forstå etiske problemstillinger og anvendt etikk i møte med situasjoner i 

praksis. Ved å samarbeide om etisk kompetanseheving vil en kunne utvikle og skape en felles 

forståelse for etiske begrep og modeller. Dette til kunne styrke muligheten for å lykkes med 

etisk kompetanseheving både for kommunen og Høgskolen i Ålesund.  UHT har gjort avtale 

med Høgskolen om bistand og veiledning i dette utviklingsarbeidet. Ressurspersoner ved 

høgskolen er May Helen Midtbust og Sølvi Røsvik Vågen.  

 

Konkret samarbeidstiltak med høgskolen har vært å utvikle:  

 plan for etisk refleksjon 

 Kurspakke med til sammen 3 samlinger over ca 3 måneder, der kommunene i Møre og 

Romsdal kan delta. Starter opp høsten 2014.   

 Videreutdanning 15 studiepoeng i etikk, oppstart høst 2015? 

 Utarbeiding av en sluttrapport som beskriver programmet.  

 Utnytte synergieffekter til for eksempel i studentprosjekter.  

 
 

8 Senter for omsorgsforskning(SOF) 
Det det ønskelig at SOF følger prosjektet så nært at senteret kan være en fremsnakker av etisk 

kompetansebygging i ulike praksisfelt og vurderer om det etiske perspektiv er ivaretatt i 

tilstrekkelig grad i alle prosjekter de involveres i og sin egen organisasjon. Det er også 
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ønskelig at SOF kan være medarrangør i for eksempel regionale konferanser eller fagdager og 

kunne støtte Utviklingssentrene i deres arbeid innenfor etisk kompetanseheving.  

 
 

 

 9 Strategi for etisk kompetanseheving  
Å stimulere etisk refleksjon og heve den etiske kompetansen krever planmessig innsats. KS 

forventer at kommunene skal sørge for at alle ansatte i omsorgstjenesten gjennomgår 

opplæring i grunnleggende etiske prinsipper for sin yrkesutøvelse, og at opplæringen blir 

vedlikeholdt og oppdatert gjennom systematisk undervisning og veiledning.  Et hjelpemiddel 

for å nå dette målet kan være å få etablert en etikkstige i Ålesund kommune.  

 

10 Etikkstige 
I ”Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester”(Eide og Aadland 2012) 

beskrives en etikkstige med følgende oppbygging:  

 

Grunnleggende nivå: 

Deltakelse i en etikkgruppe over ett år med minimum fem samlinger. 

 

Øvet nivå:   

Gjennomført skolering av til sammen fire dagers varighet med følgende  

innhold: grunnleggende innføring i teorier om etikk samt praktisk-etisk 

refleksjonstrening og lesing av innføringslitteratur i emnet. ( Alternativt: 

ledelse av etikkgruppe over ett år med min. fem samlinger og med enkel 

veiledning.) 

 

Videregående nivå:   

gjennomført etikkmodul i universitets- eller høyskoleutdanning med  

minst 5 studiepoengs omfang, eller tilsvarende 

 

Avansert nivå:  

gjennomført fullstendig etikkutdanning på universitets- eller høyskolenivå  

med minst 30 studiepoengs omfang. 

 

Ålesund kommune vil gjennomføre etisk skolering med utgangspunkt i denne stigen.  

 

 Det legges til rette for at medarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten når grunnleggende 

nivå gjennom deltakelse i refleksjonsgrupper. Økt etisk bevissthet søkes i tillegg 

oppnådd gjennom fokus på etikk i rapporter, journalmøter og lignende. Også  ved 

temadager for alle medarbeidere vil etikk bli spesielt belyst. 

 

 Øvet nivå er tiltenkt ledere av refleksjonsgrupper ressurspersoner.  

 

 Kommunen ønsker på sikt å sikre kompetanse på videregående nivå som kan 

bistå/veilede ledere av refleksjonsgrupper samt fungere som veiledere innen etikk på 

virksomhetsnivå.  
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 Kompetanse på avansert nivå er ønskelig for å kunne lede og utvikle heving av etisk 

kompetanse i kommunen. 

 

11 Veien videre; foreløpig plan som vil være under kontinuerlig utvikling 
Ålesund kommune vil i løpet av første halvdel av 2014 avslutte første del av 

etikkprogrammet. 70 ressurspersoner fra alle virksomheter innen Helse og Omsorg har da 

deltatt på til sammen 4 samlinger i regi av høgskolen i Ålesund gjennom «Etikk i praksis». 

 

 

«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.  

I mars og i slutten av april 2014 ble de to siste samlingene arrangert i kurspakken. Disse 

samlingene har det vært lagt 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 

 At ressurspersonene er kompetente 

 At de ansatte opplever at dette angår deres arbeidshverdag 

 At etikkarbeidet er forankret i ledelsen.  

 At etikkarbeidet får tid og rom i virksomhetene.  

 

  

 

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.  

  

55 personer har i 2013 og 2014  deltatt på alle fire samlinger og får utdelt kursbevis.  

 

.  
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Høgskolen fremtidige kurs og utdanning 
Høgskolen i Ålesund benytter KS sin modell ved undervisning og i sammenheng med 

studentenes skriftlige arbeider, slik at de skal være vant med å benytte modellen både ved 

praksisstudier og ved avsluttet utdanning.  
 

Høsten 2014 vil kurspakken «Etikk i praksis» bli en del av høgskolen i Ålesunds kurstilbud. 

Kommunene i fylket vil da få anledning til å melde på personal for å heve sin kompetanse 

innen etisk refleksjon. 

 

Høgskolen har også tilbud om videreutdanning innen etisk refleksjon.    

Utarbeide rapport fra høgskolen i Ålesund 
Høgskolen i Ålesund vil i 2014 utarbeide en oppsummeringsrapport på bakgrunn av 

erfaringene med den første del av satsingen.  

Forankring i føringer og avtaler.  
Ålesund kommune har i 2014 lagt inn anbefalinger om å etablere etisk refleksjon i 

driftsavtaler til alle sykehjem og boliger for funksjonshemmede i kommunen. Åpen omsorg i 

hjemmetjenesten vil mest sannsynlig få denne anbefalinger inn i sine avtaler fra 2015. Etisk 

refleksjon vil også arbeides inn i planverk, prosjekter og ulike utviklingstiltak.  

 

Arbeidsgruppen opprettholdes  
Arbeidsgruppen vil bestå også etter at den første delen av etikkprogrammet er sluttført. 

Gruppen vil fortsatt være en pådriver for at Ålesund kommune skal ha etisk refleksjon som 

satsingsområde.    

 

Oppfølging av ressurspersoner 
Ålesund kommune vil følge opp etisk refleksjonssatsingen  ved å kalle inn ressurspersonene i 

virksomhetene på samlinger for dialog og veiledning to ganger i året. 
 

Etisk refleksjon knyttet til ny kunnskap 
I tillegg vil etiske problemstillinger bli løftet frem i utviklingsarbeid og prosjekter. 

Kompetanse innen etisk refleksjon vil også bli et gjennomgående tema ved utvikling av nye 

kurspakker rettet mot velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kurs for koordinatorer.  


