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Forord 
 

Utviklingssentrene for sykehjem- og hjemmetjenester i Møre og Romsdal 

arbeider kontinuerlig for å nå målene i strategidokumentet ”Utvikling 

gjennom kunnskap”.   

Som denne rapporten vil vise, driver utviklingssentrene en omfattende 

virksomhet for å være en sentral pådriver for kunnskap og kvalitet i fylket.  

Sentrene samarbeider med en rekke institusjoner, nettverk og fagmiljøer for 

å bidra til tjenesteutvikling i fylkets kommuner. Viktigste samarbeidsaktører 

er Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Molde, Høgskolen i 

Ålesund og Senter for omsorgsforskning og.  

Fremtidens helse- og omsorgstjenester vil i stadig større grad bli utfordret 

når det gjelder kvalitet og faglig kompetanse.  Utviklingssentrene har derfor 

i de siste årene fokusert på å utvikle innovative tiltak og løsninger på flere 

områder.   

De fleste av utviklingssentrenes prosjekter, tiltak, erfaringer m.v. legges ut 

på bloggen ”Det faglige nettverket i Møre og Romsdal” 

(www.ogbedreskalvibli.com). Der vil du i tillegg finne interessant stoff om 

ulike aktiviteter, prosjekt og nyheter til inspirasjon og informasjon.  

Kristiansund kommune og Ålesund kommune er stolte over å være 

vertskommune for Utviklingssentrene i Møre og Romsdal.  Sentrene har 

dyktige medarbeidere som er brennende opptatt av helse- og 

omsorgstjenestene i fylket.  Sentrene er avhengige av et godt samarbeid med 

alle sentrale aktører og er glade for innspill og kommentarer til arbeidet.  Vi 

håper derfor at du tar deg tid til å gå gjennom denne halvårsrapporten og at 

du aktivt benytter deg av det Utviklingssentrene har å tilby. 

Med hilsen 

Helge A. Carlsen, kommunalsjef Kristiansund kommune og Liv Stette, 

kommunalsjef i Ålesund kommune 

 

 

Forordet i denne rapporten er felles med rapporten for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre 

og Romsdal. Rapportene publiseres samtidig, men i to separate utgaver. Dette har sammenheng med 

at sentrene er ulikt organisert i de to vertskommunene, og at omfanget av utviklingsarbeid som 

formidles dermed blir nokså forskjellig.  

http://www.ogbedreskalvibli.com/


 
 
 
I februar fikk Rokilde sykehjem besøk av helse -og omsorgsminister Bent Høie. Beboer Liv Bae og enhetsleder 
Stephanie Helland pratet engasjert med han.                                                                       Foto: Hedda Bangsund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden: Pasienter og personell på tur i sentrum av Kristiansund i forbindelse med det internasjonale markedet. 

Her er Liv og Liv foreviget i et lattermildt øyeblikk ved en av torgbodene.  Foto: Hedda Bangsund 
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Om USH Møre og Romsdal 
 

Rokilde sykehjem i Kristiansund kommune er sete for Utviklingssenter for sykehjem i Møre 

og Romsdal (Rokilde USH). I 2014 arbeider vi spesielt med nettverksarbeid/ læringsnettverk, 

innovasjon og tjenestedesign, ernæring, etikk og velferdsteknologi. Brukerinvolvering er en 

fellesnevner i alle våre prosjekt, men også et eget satsingsområde i stadig utvikling.  

Våre viktigste samarbeidspartnere er Ålesund kommune med Utviklingssenter for 

hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Molde 

og Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge. Gjennom ulike nettverksfora og prosjekter 

samarbeider vi dessuten med Høgskolene i Ålesund og Volda, Helse Møre og Romsdal HF og 

de øvrige Utviklingssentrene i Midt-Norge.  

Rokilde USH er organisert som en egen avdeling ved Rokilde sykehjem. Fag- og 

samarbeidsrådet er sammensatt av representanter fra: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

Høgskolen i Molde, Kristiansund v.g. skole, Helse Møre og Romsdal HF, Brukerrådet ved 

Rokilde sykehjem, sykehjemsoverlege, hovedtillitsvalgt NSF Kristiansund kommune, og stab-

støtte Kristiansund kommune. Leder av fag- og samarbeidrådet er Bjarne Sandvik, 

Kristiansund kommune.  

Prosjekter 

Kostkofferten- kortreist kunnskap 
 

Kostkofferten er en bedriftsintern opplæringspakke om underernæring i sykehjem. Ansatte 

med ulik erfaring og fagbakgrunn skal jobbe seg gjennom et arbeidshefte med en tilhørende 

film, og reflektere over eget arbeid innen temaet ernæring. Kostkofferten inneholder også 

en tiltakspakke, med forslag til kvalitetsmålinger som kan synliggjøre endringer på den 

enkelte avdeling. 

Prosjektet “Kostkofferten” er nå i siste fase; filmopptak har vært gjort og det faglige 

grunnlaget er på plass. Prosjektleder har hatt god nytte av å diskutere innholdet i 

opplæringsprogrammet med en egen ernæringsgruppe på Bergan sykehjem. Gruppe var satt 

sammen av 7 medarbeidere med ulik bakgrunn.   



 

Innhold i kostkofferten: 
- Opplæringsfilm med 5 “episoder”. Hver episode er 

innledning til et gruppearbeid med fokus på 
refleksjoner og ulike oppgaver.  

- Opplæringshefter med hovedpunktene fra filmen og 
plass til å svare på gruppeoppgavene. 

- Informasjonshefte til lege på sykehjemmet 
- Plakat som illustrerer dagsbehov for fem 

næringsstoff som er spesielt viktig for eldre. 
- Plakat som illustrerer beriking av kost 
- “Tiltakspakke”; tre utvalgte tiltak for å bedre 

kvaliteten på ernæringsarbeidet i sykehjem med 
kvalitetsmål. Kostkofferten inneholder dokumenter 
som forenkler registrering av disse kvalitetsmålene. 

- Munnspeil og kartlegginsverktøy for munnhelse 
(ROAG) 

- Målebånd og tabell for utregning av KMI 
 

 
Produksjon av opplæringsfilmen, filmopptak ved Bergan 
sykehjem i Kristiansund.                    Foto: Linda K. Nygård 

Den 22. Nordiske Gerontologikongressen   
 

Et abstract om «Kostkofferten» ble sendt inn til den 22. Nordiske Gerontologikongressen i 

Gøteborg 2014, og ble antatt med muntlig presentasjon ved Linda K. Nygård. Nordisk 

Gerontologikongress er en årlig konferanse for forskning på aldring og alderdom. Årets 

konferanse hadde tittelen “Age Well”.  I år var det for første gang en egen dag for FoU-

arbeid, der også utviklingsarbeid kunne presenteres. I en egen parallellsesjon for ernæring, 

munnhelse og fysisk aktivitet ble “Kostkofferten” lagt frem, med mange innspill og 

kommentarer fra salen. Prosjektleder knyttet flere nyttige kontakter her, som ga inspirasjon 

og tips til det videre arbeidet med «Kostkofferten». 



 

 
 
 
 
 
Birgitte Forsaa Åbotsvik fra 
Utviklingssenter for 
hjemmetjenester i Troms 
(til høyre på bildet), holdt 
også innlegg om sitt 
prosjekt innen samme 
tema; “Mat er den beste 
medisin”.  
 
Å dele erfaringer og knytte 
kontakter med andre som 
jobber med samme tema, 
er en viktig del av det å 
delta på konferanser. 
 
 
 Foto: Linda K. Nygård 

sette i gang 

Trygg Legemiddelhåndtering – ny videreutdanning 
 

Utviklingssenteret har i samarbeid med Høgskolen i Molde utviklet et nytt 

studiepoenggivende kurs for sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten. Kurset 

gir 10 studiepoeng, og består av fire samlinger a to dager. Vi ønsker å tilby en 

videreutdanning som er praksisnær, og som skal føre til forbedret kvalitet på tjenestene. Det 

er lagt opp til at studentene skal jobbe med forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Det 

betyr at de gjennom studiet skal bli i stand til å identifisere områder innen 

legemiddelhåndtering som bør forbedres, kartlegge nåværende praksis og iverksette 

forbedringsarbeid. Dette vil føre til at arbeidsstedet vil bli involvert i studentenes arbeid. Vi 

inviterer studentens nærmeste leder til å delta på første og siste samling for å bli involvert i 

prosessen. På siste samling skal studentene presentere eget forbedringsarbeid som en del av 

eksamen. 



 
                               Ilegging av medisindosett.                                                  Foto: Hedda Bangsund 

 

Les mer om videreutdanningen på Høgskolen i Molde sine hjemmesider www.himolde.no  

Tilbudet ble svært populært, med ca. 70 søkere totalt. Kurset starter opp høsten 2014, og 40 

sykepleiere/vernepleiere fikk tilbud om studieplass.  

Prosjektledere og fagansvarlige for videreutdanningen er Elfrid Måløy fra Høgskolen i Molde, 

og Linda Kornstad Nygård fra Utviklingssenteret.  

 

Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet 
 

Fylkesmennene i Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal samarbeidet med KS 

om utprøving av tilgjengelig og eksisterende velferdsteknologi i region Midt-Norge.  

Prosjektet ble formelt avsluttet med en sluttkonferanse i Stjørdal 14.mars, hvor 

deltakerkommunene fikk presentere erfaringer gjennom foredrag og stands.  

 
Til sammen 15 kommuner fra regionen har deltatt:  
 
- Møre og Romsdal: Herøy, Ålesund, Ørskog, Ulstein og Kristiansund  
 
- Sør-Trøndelag: Trondheim, Bjugn og Åfjord 
 
- Nord-Trøndelag: Midtre Namdal samkommune, inkludert Osen og Fosnes, Steinkjer, Levanger, 
Verdal og Stjørdal 

Kristiansund og Utviklingssenteret sitt bidrag har vært å utarbeide Våke, et refleksjonshefte om 
velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell. 
 

http://www.himolde.no/


 

 

Trude Fløystad Eines og Inger Lise Lervik på stand på 
sluttkonferansen i Stjørdal 14. mars 2014. Foto: Eli Ringseth 

Forsiden av refleksjonsheftet 
Våke. 

 

Det Midtnorske velferdsteknologinettverket 

 

Det Midtnorske 
velferdsteknologiprosjektet er formelt 
avsluttet som prosjekt. Fra i år av 
videreføres samarbeidet som Det 
Midtnorske velferdsteknologinettverket. 
Nettverket skal arbeidet på to nivå: 

1. Videreføre erfaringsutveksling 
mellom kommunene i regionen 

2. Være pådrivere for 
kompetansespredning og 
utvikling i kommunene i de 
respektive fylkene 
 

På et møte i Bjugn i juni 2014 ble det 
lagt planer for hvordan det videre 
arbeidet skal organiseres. I alle tre 
fylkene i Midt-Norge vil det bli 
gjennomført læringsnettverk i 
velferdsteknologi for kommunene som 
er i gang, eller planlegger oppstart av å 
ta i bruk velferdsteknologi. I Møre og 
Romsdal skal de to utviklingssentrene i 
fylket på oppdrag av Fylkesmannen være 
ansvarlig for dette arbeidet.  
Foto til venstre: USH Møre og Romsdal 
 

 



Morgendagens sykehjem- hvis pasienten fikk bestemme 

 
Utsnitt fra forsiden av rapporten som ble overlevert våren 2014. 

 

«Morgendagens sykehjem- om pasienten fikk bestemme», har vært et av 

hovedsatsingsområdene denne våren, og arbeidet videreføres for fullt høsten 2014. 

Utgangspunktet for utviklingsprosjektet var en presset økonomisk situasjon og pålegg om 

innsparing. Utfordringen ble snudd til; kan vi ved å gjennomføre en grundig vurdering av 

pasientenes egentlige behov gi enda bedre tjenester innenfor de rammene vi har? Om ikke, 

hva skal til? 

I startfasen av arbeidet ble det gjennomført flere workshops med ansatte og ulike 

samarbeidsaktører. I tillegg ble det gjennomført en rekke møter og intervju av både 

pasienter og pårørende. Mange ansatte fortalte at de opplevde å utføre arbeidsoppgaver 

som like gjerne kunne vært utført av andre faggrupper. Resultatene fra møtene og 

workshopene dannet grunnlag for å satse videre med bidrag fra ekstern ekspertise innen 

tjenestedesign. Vi er nå ferdig med første del av prosessen knyttet til kartlegging. 

Elementer fra tjenestedesign har de siste årene blitt mye benyttet i utvikling av 

pasientforløp, hvor det fokuseres på kontaktpunkter – og hvor det fokuseres på å gi en 

sammenhengende flyt i tjenestene. 

“Kort fortalt handler det om å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, 

kommunikasjon og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet 

- både for tjenestetilbyder og kunde. Tjenestedesign kan altså beskrives som design av 

tjenester som gir økt verdi både for leverandør og bruker. Ved å gjennomføre en strategisk 

satsning på dette området, har bedrifter en mulighet til å: 

 Gi kundene/ brukerne verdifulle opplevelser over tid 

 Øke sin konkurranseevne; fremstå som unik og bli den foretrukne 

 Oppnå optimal effektivitet i hele bedriftens verdinettverk 

 Øke bedriftens totale lønnsomhet” 

Ref.: Norsk designråd. Les mer om tjenestedesign på www.norskdesign.no 



Aktiv omsorg  

 

Ved Rokilde sykehjem har det i mange år vært arbeidet systematisk med brukerinvolvering 

og aktiv omsorg, blant annet ved å ha kulturverter på alle avdelinger. Til tross for dette 

opplever både pasienter, pårørende og helsepersonell at det fortsatt iverksettes for få 

trivselsskapende tiltak – og for lite innflytelse i dagliglivets aktiviteter. Hva skal til for å 

lykkes? 

Vårt samarbeid med tjenestedesignere denne våren har gitt en dypere innsikt i hva som må 

gjøres, og det første som skal videreutvikles er nettopp miljøtiltak. For eksempel: 

- Samarbeid med - og videreutvikling av frivillighetsarbeid 

- Samarbeid med skoler på ulike nivå og ulike fagretninger 

- Sosialt entreprenørskap 

- Videreutvikle intern organisering og kompetansebygging 

- Samarbeid med pårørende, lag og organisasjoner 

- Utvikling av teknologiske løsninger som støtter ulike typer kommunikasjon og 

samarbeid 

 

 
 
I løpet av høsten 2014 vil det bli satset 
spesielt på dette, og vi vil komme 
nærmere tilbake med resultatet av 
utviklingsarbeidet i neste rapport og 
fortløpende på blogg. 
 
Til venstre: Utsnitt fra rapport fra 
tjenestedesignerne.  
 
Foto: www.designit.no  
 

Helsebringende sykling som fallforebygging i sykehjem 

Helsebringende sykling er et prosjekt som er satt i gang av Norsk sykepleieforbunds faggruppe 

for sykepleiere i ortopedi. Fagutviklingssykepleier i Helse Møre og Romsdal, Gudrun Karlsen er 

prosjektleder. Hovedfokus i prosjektet er fallforebyggende effekt av sykling hos 

sykehjemsbeboere.  

Prosjektet ønsker å redusere fall og fall med bruddskade hos sykehjemsbeboere. I tillegg skal 

kompetansen om fallforebygging spesielt og forebyggende sykepleie generelt styrkes hos 

personalet i kommunehelsetjenesten. 

Prosjektet omfatter at eldre sykler innendørs mens de de beveger seg gjennom byens gater 

ved å se en film på en monitor. I tillegg til fokus på fallforebygging, er målet økt motivasjon, 

http://www.designit.no/


bedre matlyst, økt muskelmasse, bedre balanse og økt livsglede. Prosjektet har i 

prosjektperioden fokus på beboere, personale og pårørende ved Rokilde sykehjem i 

Kristiansund, men ønsker å bidra til å dele erfaringer og kunnskap gjennom nettverk, 

opplæring og konferanser. 

Firmaet Motitech AS er leverandør av sykler og filmene. Selskapet ble til på bakgrunn av et 

prosjekt de ble involvert i av Bergen kommune i januar 2011. 

Formålet med prosjektet var å motivere eldre og personer med demens til å være mer fysisk 

aktive. Til dette ble Motitech utfordret til å lage noen filmer fra kjente steder i Bergen. 

Beboere ved to sykehjem fikk prøve å sykle på spesialtilpassede ergometersykler, mens de så 

film. Dette gav dem motivasjon til å holde på lengre. Syklingen i kombinasjon med film ga 

gevinst i form av bedre balanse, bedre ernæringsstatus, raskere rehabilitering ved skade, 

reduksjon i utagering/sinne, bedre søvn, økt trivsel, mindre smerter. Prosjektet ved Rokilde 

USH bygger videre på dette prosjektet. 

 
Over: Fra lansering av prosjektet “Helsebringende sykling” ved Rokilde sykehjem. Fra venstre Jon Ingar Kjenes, 
daglig leder Motitech, Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde sykehjem, Gudrun Karlsen, ortopedisk sykepleier 
ved Helse Møre og Romsdal HF og prosjektleder, Edel Bruun Bastøe, leder NSF faggruppe for ortopediske 
sykepleiere. Foto: www.motitech.no  
 

Prosjektet i Bergen var svært vellykket, og i dag er det tilgjengelig på alle private og 

offentlige sykehjem i Bergen. Til nå har beboere ved sykehjemmene syklet nærmere 25 000 

km! Noen pasienter sykler opp mot en mil hver dag.  

Hver av de fire avdelingene ved Rokilde sykehjem fikk i begynnelsen av mai utlevert sykler 

som brukes i kombinasjon med filmer fra kjente og lokale omgivelser. Syklene har elektrisk 

http://www.motitech.no/


motor og mulighet for å stille inn hastighet på pedalene slik at kroppen får bevegelse og gjør 

det lettere å tråkke når syklisten ikke sykler aktivt selv. 

Beboere som deltar i prosjektet skal ha faste dager for sykling og det er anbefalt minimum 2 

treningsøkter pr uke.  

Treningslogg for den enkelte registreres på eget skjema. Man registrerer lengden på 

sykkelturen, hvor lang tid man har syklet, innstilt motstand, aktiv/passiv sykling og bruk av 

armer i kombinasjon med bena. 

Tilbakemelding fra beboerne er entydig positiv. De synes det er positivt med denne formen 

for trening og synes det gjør godt for kroppen. Film og musikk sammen skaper også god 

stemning og fører til samtaleemne om kjente omgivelser og kjent musikk også blant dem 

som ser på når andre sykler. 

Se også TKTV sin film om Helsebringende sykling fra Rokilde sykehjem: 

http://www.tk.no/Video_import/article7356008.ece 

 

TENA identifi  

Rokilde sykehjem er i år med på utprøving av TENA identifi, også kalt sensorbleien.    Dette er 

et system som går ut på elektronisk kartlegging av pasientene sine vannlatningsmønster via 

sensorteknologi. 

Vannlatningshyppighet og urinmengde registreres i en database i løpet av 72 

timer.   Resultatet av en slik kartlegging kan bidra til en bedre kvalitet på sykepleien til 

pasienter med inkontinens. Ved gjennomgang av resultatene fra kartleggingen kan man i 

større grad legge opp til en individuelt tilpasset sykepleie ved at pasientene blir fulgt til 

toalettet til riktig tid samt at riktig bleie blir skiftet til riktig tid. Dette kan i tillegg bidra til 

mindre belastning både for pasient og personale.    

Utprøvingen fortsetter høsten 2014. 

  

 

Til venstre: Illustrasjon av Tena®Identifi - sensorbleien.  

Les mer på www.sca.com sine sider. Selve 

sensorteknologien blir bare benyttet i 

kartleggingsperioden. Deretter følges pasienten opp 

med toalettrutiner som anbefalt på bakgrunn av 

registreringen, samt det som skal være best egnet 

inkontinensutstyr.  

 

 

http://www.tk.no/Video_import/article7356008.ece
http://www.sca.com/


Utviklingsarbeid 

Etikkarbeid 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er pådrivere for etisk kompetanseheving. Arbeidet 

foregår både lokalt i egen kommune, og regionalt i nettverk, fagdager og konferanser.  

I Kristiansund kommune er det gjort et betydelig arbeid med å etablere praksisnær etisk 

kompetanseheving. Fjorårets innsats er oppsummert i en egen årsrapport som ble publisert 

våren 2014. En større satsing er planlagt høsten 2014, og vil bli omtalt i årsrapport for andre 

halvår 2014. 

 

 
Til venstre: Forsiden av årsrapport etikkteam 
Kristiansund kommune. Rapporten er tilgjengelig 
på www.ogbedreskalvibli.com  
Over: USH Møre og Romsdal sin deltakelse på 
Samarbeid om etisk kompetanseheving sin 
konferanse 30.april med presentasjon av Våke, 
etikksatsing ved Rokilde sykehjem og i 
Kristiansund kommune. Foto: USH Møre og 
Romsdal 

 

Brukerinvolvering, brukerråd og pasientråd 
 

Rokilde sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem har i flere år arbeidet strategisk med å 

styrke brukermedvirkning og brukerinvolvering når det gjelder pasienter og pårørende.  

Brukerinvolvering betraktes som den viktigste forutsetningen og suksessfaktoren i alle våre 

utviklings- og forbedringsprosjekt.  I løpet av våren 2014 har Utviklingssenteret etablert og 

videreført flere viktige tiltak; 

- Etablering av felles brukerråd for alle sykehjemmene i Kristiansund 

- Oppstart av pasientråd ved Rokilde sykehjem 

- Verdighetskafé for pasienter og pårørende 

- Brukerdrevet tjenesteutvikling i “Morgendagens sykehjem” 

http://www.ogbedreskalvibli.com/


 

Utviklingssenteret har startet arbeidet med å utarbeide et opplærings- og refleksjonsverktøy for økt 

brukerinvolvering. Bildet over er fra en utflukt etter et pasientråd, hvor pasienter fremmet et ønske 

om en tur med sundbåten. Dette tiltaket blir nærmere beskrevet i verktøyet for brukerinvolvering. 

Foto: Hedda Bangsund 

 

Utviklingssenteret har vært pådriver for å etablere brukerråd ved flere sykehjem i egen og andre 

kommuner. Bildet over markerer en milepæl, nemlig etablering av felles overordnet brukerråd for alle 

sykehjemmene i Kristiansund kommune 2.april 2014. Foto: USH Møre og Romsdal 



Nettverk og konferanser 
  

Regional nettverkssamling i Kristiansund 

Utviklingssentrene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge samles en gang 

i året til en regional nettverkssamling. Samlingene alternerer mellom de seks kommunene 

som har Utviklingssenter i regionen, og i år gikk turen til Kristiansund. 

 

Fra regional nettverkssamling i Kristiansund i juni 2014. Et sentralt tema for denne samlingen var 

forskning og dokumentasjon. Samlingen er oppsummert og presentert på bloggen 

www.ogbedreskalvibli.com  Foto: USH Møre og Romsdal 

http://www.ogbedreskalvibli.com/


Læringsnettverk i forbedringsarbeid 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal startet i mai opp Læringsnettverk i forbedringsarbeid. 

Satsingen er muliggjort ved hjelp av tilskudd via samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet, 

og er i høyeste grad et resultat av samhandling i eget fylke.  

Marit Syltebø, assisterende direktør i Helse -og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, åpnet dagen med kloke ord på veien. Fylkesmannen er en svært viktig 

støttespiller for Utviklingssentrene i fylket i vår pådriverrolle for kompetanse – og 

kvalitetsutvikling, og har også vært en viktig samarbeidspartner i oppstart av 

læringsnettverket. 

Begge foto: USH Møre og Romsdal 

Over: Assisterende direktør 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal åpner 

første samling i læringsnettverk i 

forbedringsarbeid. Til venstre: Fullsatt 

sal med deltakerteam som er klar for å 

utvikle bedre tjenester 

Læringsnettverk i forbedringsarbeid gjennomføres i samarbeid med høgskolene i fylket, 

fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Nasjonalt kunnskapssenter for 

kvalitet i helsetjenestene. Helsedirektoratet støtter tiltaket økonomisk. Uten dette 

samarbeidet hadde ikke satsingen vært mulig. Les mer på www.ogbedreskalvibli.com  

 

http://www.ogbedreskalvibli.com/


Demens- og erfaringskonferansen 2014 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal var i år som i fjor medarrangør på Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal sin årlige Demenskonferanse. Konferansen er en del av satstingen i 

Demensplan 2015. 

  
Til venstre: Forsiden av programmet “Demens- og erfaringskonferanse”. Til Høyre: deler av 
arbeidsgruppen for konferansen som ble leder av Greta Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
(ikke på bildet).                                                                                                 Foto: USH Møre og Romsdal 
  

Vg2-konferanse i Molde rådhus 

  

 



Prosjektet “Bli helsefagarbeider” arrangerte 6. februar 2014 en konferanse for alle elever på 

vg2 helse. Utviklingssenteret holdt et foredrag om å jobbe i eldreomsorgen. Foredraget fikk 

navnet “Blå engel” – et ordspill som bygger på en uttalelse fra en pasient. Vi ønsket å 

inspirere ungdom til å bli i helse- og omsorgssektoren, og belyse alle de gode sidene ved 

yrket vårt. Vi vekslet mellom film, fortellinger og sitater fra et intervju med hjelpepleieren 

Bjørg Hammervold (bildet), som har jobbet i eldreomsorgen i over 50 år.  

Dialogkafé for kreftpasienter 

 
Faksimile fra lokalavisen Tidens Krav 

Kreftkoordinator Vibeche Fahsing i 
Kristiansund kommune har i samarbeid med 
flere aktører i år startet dialogkafe for 
kreftpasienter.  På første dialogmøte ble det 
lagt planer for videre samlinger, og tema for 
kaféene har tatt utgangspunkt i 
brukerbehovet. 
 
Alle dialogkaféene har et faglig innhold, og 
tema så langt har har vært; humor, aktivitet, 
fatigue og rehabilitering. Høstens tema er 
allerede planlagt, og vil blant annet 
omhandle ernæring og mestring.  
 
I løpet av våren 2014 har det vært 
gjennomført 5 kaféer, og totalt 140 personer 
har deltatt. Kaféene er økonomisk 
selvdrevne, og gjennomføres med bistand av 
frivillige med kompetanse på kreftomsorg.  
 
 

 

Turgruppe for kreftpasienter 

 
I tillegg til dialogkaféene er det startet opp en turgruppe for kreftpasienter.  

 
Gågruppen i vakkert vårvær. I midten bak; Kreftsykepleier Vibeche Fahsing.  

                                                                                            Foto: Petter Ingeberg 



Følg oss!
Abonner på bloggen:  www.ogbedreskalvibli.com

Facebook:  Rokilde sykehjem – Utviklingssenter 
for sykehjem i Møre og Romsdal

Twitter: @RokildeUSH

Kontakt  oss!
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

Rokilde Sykehjem

Politimester Bendixens gate 54

6508 KRISTIANSUND

Stephanie Helland, enhetsleder:

- stephanie.helland@kristiansund.kommune.no Telefon: 71574665

Inger Lise Lervik, fagutviklingssykepleier:

- inger-lise.lervik@kristiansund.kommune.no Telefon: 71574677

Linda Kornstad Nygård, FoU-medarbeider:

- linda.nygard@kristiansund.kommune.no Telefon: 71574679
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