
Halvårsrapport 2014 
1. Halvår





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 sen-
trale pådrivere for kunnskap og kvalitet i fylket. Sentrene samarbeider med en rekke institusjoner, 
nettverk og fagmiljøer for å bidra til tjenesteutvikling i fylkets kommuner. Viktige samarbeidsak-
tører er Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolene i fylket og Senter for omsorgsforskning 
Midt-Norge. 

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 for 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 vertskommuner 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 

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 me dat
sentrene er ulikt organisert i de to vertskommunene, og at omfanget av utviklingsarbeid som formidles 
dermed blir nokså forskjellig.
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Utviklingssenter for hjemmetjenester(UHT) 
Møre og Romsdal, Ålesund kommune

Organisering og ansatte

UHT i Ålesund er administrativt lagt til rådmannens stab. Senteret har ansatt en person i 100% 
stilling. I tillegg har Utviklingssenteret i 2014 også hatt flere personer ansatt i små stillingsbrøker 
knyttet opp mot ulike prosjekter og program. Stillingen som kreftkoordinator i Ålesund 
kommune er også knyttet opp mot Utviklingssenteret. UHT i Møre og Romsdal arbeider i 2014 
med å øke andelen fast ansatte for å styrke kapasiteten og minske sårbarheten i senteret. 

UHT i Møre og Romsdal samarbeider kontinuerlig med Utviklingssenteret for sykehjem i 
Kristiansund for å utvikle pådriverrollen i hele tjenesteaspektet innen pleie og omsorg i fylket. 
Fylket har 36 kommuner og har store avstander. Det at Utviklingssentrene er geografisk plassert 
ett i nord og ett relativt langt i sør er gunstig for å kunne «dekke» hele Møre og Romsdal.  De to 

Utviklingssentrene fylket har hyppig kontakt og samarbeidet oppleves som nært og godt.  

Finansiering

Aktiviteten i UHT finansieres i stor grad av Helsedirektoratet, men Ålesund kommune bidrar 
også med en egenandel i form av ca en 50 % stilling. Ordningen skal evalueres av 
Helsedirektoratet  i 2015. 

Vi opplever det som lite hensiktsmessig å ha en rigid arbeidsdeling der UHT bare skal fokusere 
på hjemmetjenesten. Flere innsatsområder går på tvers av tjenestesteder og det børt tilstrebes at 
kunnskap og kompetanse flyter mellom ulike boformer i kommunene. Utviklingssentrene har et 
ansvar for å være pådrivere i hele fylket og flere kommuner i Møre og Romsdal har valgt andre 
boformer for 24 timers bemanning enn sykehjem.
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Utviklingssentrene har i 2014 blitt bedt om å prioritere disse innsatsområdene av 
Helsedirektoratet:

* Velferdsteknologi og innovasjon
* Hverdagsrehabilitering
* Legemiddelhåndtering, inkludert legemiddelgjennomganger
* Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Helsedirektoratet ønsker også  at Utviklingssentrene i 2014 særlig fokuserer på følgene delmål i 
strategien; utvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter - kompetanseutvikling hos 
ansatte og tilrettelegging for forskning og utvikling i helse - og omsorgstjenestene.
(Helsedirektoratet 2014).

Aktiviteten i UHT i Ålesund vil derfor bære preg av disse oppfordringene i 2014, men også 
innbefatte oppfølging av tidligere innsatsområder, slik som forebyggende helsearbeid, demens 
og aktiv omsorg. 

UHT er helt avhengige av gode samarbeidspartnere. Spesielt er USH i Kristiansund, 
fylkesmannen i Møre og Romsdal, Senter for Omsorgsforskning Midt Norge, Helseforetaket og 
de 3 høgskolene sentrale for å kunne skape ønsket aktivitet og kvalitet. I tillegg tilstrebes et godt 
samarbeid og nettverksbygging opp mot de 36 kommunene i fylket.  

USHT  i Møre og Romsdal velger å utarbeide halvårsrapporter og dette er rapport for første 
halvår 2014. 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

Målene i strategidokumentet, «Utvikling gjennom kunnskap» er retningsgivende for aktiviteten. 
Hovedmålet for Utviklingssentrene er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og 
hjemmetjenester i fylket. UHT skal være pådriver for fag-og tjenesteutvikling innen lokalt og 
nasjonalt definerte satsingsområder. UHT skal også være pådriver for å videreutvikle 
praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter og for kompetanseutvikling for ansatte i fylket. I 
tillegg har Helsedirektoratet satt som delmål at UHT skal tilrettelegge for forskning og utvikling 
i helse-og omsorgstjenestene. 

Halvårsrapporten presenterer hovedområder der UHT har vært involvert i første halvdel av 2014. 
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UHT deltar i planarbeid i 2014 

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan 
gjøres annerledes enn i dag» (Helsedirektoratet 2011). Kåre Hagen sitt utsagn har etter hvert 
blitt et mye brukt sitat. UHT i Møre og Romsdal ønsker å være en pådriver for nødvendig 
endring av tjenester.

Ålesund kommune som vertskommune for UTH i Møre og Romsdal skal i 2014 rullere både 
kommuneplan og ReHabiliteringsplan. UHT er deltaker i arbeidsgrupper som arbeider med 
begge disse planverkene og har arbeidet spesielt for å inkludere  frivillighet, innovasjon, 
velferdsteknologi, brukermedvirkning og behovsdrevet innovasjon som tema  inn i planverket. 
ReHabiliteringsplanen innbefatter også tiltak som innføring av hverdagsrehabilitering.

Det er lagt opp til en bred medvirkning i forhold til planarbeidet og det har derfor blitt sendt ut en 
spørreundersøkelse til mange ulike interessenter i kommunen. I tillegg har det vært arrangert 
dialogmøter med både brukerråd og organisasjoner og politikere.  Bred medvirkning i 
planarbeidet vil kunne føre til økt mobilisering for nødvendig endring og felles meningsdanning. 

Randi Havnevik Devold i eldrerådet
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Fortsatt del av det Midt Norske velferdsteknologsamarbeidet

Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2013/2014 men det ble gjort en beslutning om å
fortsette samarbeidet. Fra 2014 skal samarbeidet utvikles til å bli et regionalt nettverk. 
Nettverket skal bidra til at aktive aktører innenfor velferdsteknologi skal ha en arena å dele og 
innhente kunnskap og støtte i.  Nettverket skal  inspirasjon til pågående velferdsteknologi-
utprøving og implementering i egne kommuner. Samtidig skal nettverket gjøre en innsats for å 
spre kunnskap om forutsetninger for implementering av velferdsteknologi til andre kommuner 
i Midt-Norge. Helen Berg er ansatt i 20% stilling for å være kontaktperson mellom Møre og 
Romsdal  og det Midt Norske nettverket. 

* Spillteknologi. Et samarbeid mellom Vanylven, Ulstein, Herøy og Ålesund kommune.      
Spillteknologi innbefatter bruk av dataspill. Spillteknologi kan være med på å stimulere til 
aktivitet og sosialt fellesskap.  

* Sporingsteknologi/løsning (GPS) Et samarbeid mellom kommunene Vanylven, Herøy-, 

Ørskog-, Ulstein og Ålesund kommune. 

Velferdsteknologi

Kommunesektorens organisasjon(KS) og Fylkesmennene i Midt-Norge har i 2012 og 2013
arbeidet med utprøving av velferdsteknologi i Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet. 
Totalt har dette prosjektet bestått av ni delprosjekter. UHT har på ulike måter vært involvert i 
noen av prosjektene. UHT var med på den første etableringen av både spill og sporingsteknologi 
og har fulgt utvikling av prosjektene også etter at egne prosjektledere har vært knyttet til

utprøvingen. Tone Kirkhorn er prosjektleder i 2014

Stor aktivitet på velferdstteknologikonferansen



5

Satsing lokalt i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i 2014 kommuner til å delta i et læringsnettverk som 
blir en forlenging av det regionale nettverket. Utviklingssentrene for sykehjem og
hjemmetjenester i Møre og Romsdal vil drive det fylkesdekkende nettverket i faglig samarbeid 
med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenenestene og Det Midtnorske
velferdsteknologinettverket. Den 25 juni var alle kommunene og Utviklingssentrene som har 
deltatt i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet samlet i Bjugn kommune for å diskutere 
videre drift og hvordan de lokale læringsnettverkene skal organiseres. 

Samlinger

Læringsnettverket i Møre og Romsdal vil ha 3 
samlinger i løpet av 7 måneder i 2014/ 2015. 
Mellom hver samling arbeider teamene med 
å gjennomføre implementeringsarbeid i egen 
kommune. Det vil bli forventet at teamene 
involverer brukerne i denne prosessen. Etter 3. 
samling vil det bli arrangert en erfarings-
konferanse fra læringsnettverket. Deltakende 
kommuner må forvente å skulle bidra på denne 
konferansen. 

Skype i sykehjem

UHT sammen med Ålesund kommune har i 
2013 satt i gang et prosjekt som 
innbefatter samarbeid med pårørende og beboer 
ved utprøving av Skype som video-
kommunikasjonsteknologisk hjelpemiddel i 
sykehjem. Mål for prosjektet vil blant annet 
være utprøving av teknologi, økt samarbeid 
med beboer og pårørende og økt aktivitet i

sykehjem. Prosjektet videreføres i 2014 og det vil bli dokumentert gjennom forskningssamarbeid 
mellom UHT, høgskolen i Ålesund og Senter for Omsorgs-forskning. Prosjektet er etablert som 
et satellittprosjekt til ALV-Møre. Det blir benyttet nettbrett ved utprøvningen.

Stor aktivitet på velferdstteknologikonferansen

Møte med alle kommunene i veldferdsteknologiprosjektet. 
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ALV –Møre. Arena for læring om velferdsteknologi

Ålesund kommune og  Høgskolen i Ålesund har inngått et samarbeid om å etablere en 
læringsarena for velferdsteknologi; ALV-Møre. UHT og NAV Møre og Romsdal er 
samarbeidspartnere i denne etableringen.  Målet for ALV –Møre er å skape et tverrfaglig 
samarbeid på en felles læringsarena, der en benytter behovsdreven innovasjon som metode. 

Se også www.alv-more.no

Den 11. juni 2014 var det åpning for demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi i ALV Møre.

Etisk refleksjon

UHT har ansvaret for å være pådriver for Etisk refleksjon 
både i Ålesund kommune og i Møre og Romsdal. På
fylkesplan er dette knyttet til samarbeid med USH 
i Kristiansund og fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

Etisk refleksjon i Ålesund kommune i 2014.

UHT har vært pådriver for å etablere KS prosjektet
«Samarbeid om etisk kompetanse» i alle virksomheter 
innen Helse og Omsorg i Ålesund kommune. I 2013 og 1. 
halvdel av 2014 har det blitt gjennomført et ettårig
 program for å få etablert refleksjonsgrupper. Det har også 
blitt arrangert en kursrekke for 70 ressurspersoner som skal 
lede refleksjonsgruppene. Prosjektleder for ALV-møre Helen Berg.
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Programmet  har bestått av 4 samlinger. Programmet er pr 1. juli 2014 implementert i daglig 
drift. Høgskolen i Ålesund har utviklet en modell med grunnlag i erfaringer fra denne satsingen. 
Erfaringene blir benyttet som utgangspunkt for en kursrekke som skal tilbys kommuner i Møre 
og Romsdal fra høsten 2014. Høgskolen i Ålesund har utarbeidet en rapport der programmet blir 
beskrevet og som gir anbefalinger om videre oppfølging i kommunen. 

UHT har arbeidet målbevisst for at alle aktuelle virksomheter  i Ålesund kommune har etablert 
aktive og regelmessige refleksjonsgrupper. UHT har ansatt en person i 20 % stilling som har fulgt 
opp virksomheter som har hatt ekstra utfordringer knyttet til etablering av grupper. UHT har også 
vært pådriver for at Etisk kompetanse blir benyttet i ulike prosjekter, slik som  «Aktivitet og 
sysselsetting unge demente»,  Sporingsteknologi(GPS),  Skype i Sykehjem og 
Pasientsikkerhetskampanjen med innsatsområde riktig legemiddelbruk. 

UHT har vært pådriver for at Etisk refleksjon skal være del av kravsspesifikasjon i driftsavtaler til 
virksomhetene både  i sykehjem, bolig for funksjonshemmede og hjemmetjenester. Så langt har 
sykehjemmene fått dette på plass i 2014. UHT har på våren 2014 ulike arenaer i kraft av og i 
samarbeid med kreftkoordinator,  arrangert kursdager innen etisk refleksjon knyttet til arbeid-
smiljø og palliativ omsorg i samarbeid med flere kommuner. Aktiviteten har også blitt spesielt 
retta mot kommuner som ikke har kreftkoordinator .

Etisk refleksjon i Møre og Romsdal

UHT i Møre og Romsdal har inngått avtale med fylkesmannen og KS om å være en pådriver for 
etisk kompetanseheving i fylket. Satsingen vil i 2014 bli knyttet opp i mot pågående arbeid i bla. 
det faglige nettverket,  velferdsteknologiprosjekter og i utvikling av en læringsmodell for etisk 
kompetanseheving i samarbeid med Høgskolen i Ålesund.  UHT har i samarbeid med KS, 
fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utviklingssenter for sykehjem (USH)i Møre og Romsdal, 
Rokilde sykehjem vært pådriver for å fremme det etiske perspektivet i alle konferanser og
samlinger, der UHT har hatt arbeidsoppgaver og mandat.
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UHT har et spesielt fokus på etisk refleksjon ved drift av læringsnettverk for kvalitetsarbeid i 
fylket og arbeider  for at dette blir et integrert del av kvalitetsarbeidet. UHT har vært en pådriver 
for at Høgskolen i Ålesund tilbyr kursrekken “Praktisk etikk” til andre kommuner i fylket. 

Link til kursrekken:   http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/helsefag/kurs_praktisk_etikk2

Forebyggende hjemmebesøk for personer over 75 år.

Ålesund kommune har drevet dette tilbudet  i 10 år. Høsten 2011 fikk UHT tilskudd til å
utvikling av en metodikk for forebyggende hjemmebesøk ut i fra egne erfaringer og er resultat 
av systematisk litteraturoversikt. Metodikken skal ha nasjonal overføringsverdi. UHT har i 1. 
halvdel av 2014 deltatt i møter knyttet til sluttføringsfasen og  beskrivelse av modell. I tillegg 
har UHT  deltatt i planlegging og arrangering av  fylkeskonferanse i Ålesund den 14 mai. ( se 
senere) Rapport vil foreligge høsten 2014.   

Støtte i eget hjem

UHT har i samarbeid med Ålesund kommune og Virksomhet for Aktivisering og Velferds-
tjenester våren 2014 satt i gang et prosjekt der pårørende for personer med demens kan få
avlastning i eget hjem. Gjennom sin aktivitet har virksomhet for aktivisering og velferd fått god 
kjennskap til familier med hjemmeboende person med demens og ser behov for tiltak som kan gi 
støtte til pårørende. Mange i denne målgruppen har store belastninger, demens blir ofte beskrevet 
som pårørendes sykdom. Hensikt og mål med prosjektet er å få til en fleksibel støtteordning for 
pårørende til personer med demens og skape et tilbud for brukere som ikke kan nyttiggjøre seg 
av de aktivitetene vi har pr dags dato.

Tilbudet vil øke muligheten for en sårbar gruppe til å bo lengst mulig i eget hjem sammen med 
pårørende. En ønsker å samordne tilbudet med pårørendes innsats ved å tilby veiledning og 
støtte i eget hjemmemiljø. Tilbudet skal bygge på allerede etablert samarbeid med frivillige or-
ganisasjoner, slik som Nasjonalforeningen, Ålesund og omegn demensforening og sees i 
sammenheng med pårørendeskole og samtalegrupper. Noen kommuner i Norge har etablert 
tilbud om støtte i eget hjem. Deres erfaringer vil bli brukt for å utvikle et tilbud med lokal 
tilpasning i virksomhet aktivisering og velferdstjenester, Ålesund kommune. Prosjektleder er 
Annfrid Glomseth.

.
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Dokumentasjon

UHT i Ålesund har har i flere år arbeidet med tiltak for å øke kvaliteten på dokumentasjon i 
fagsystemene.  I 2012 var arbeidet spesielt rettet mot ernæring og i 2013 og 2014 har fokuset 
vært på medikamenthåndtering, legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger. Dette 
har blitt knyttet opp i mot internkontrollen i kommunen. 

Samarbeid om delt stilling mellom høgskolen og UHT.

Våren 2014 har høgskolen og UHT hatt flere møter der en ser på muligheten for å opprette en 
delt stilling mellom høgskolen i Ålesund og UHT. Stillingen vil bli knyttet spesielt opp i mot 
utvikling av kompetanse innen velferdsteknologi og vil bidra til spredningen av kompetanse ut  i 
ulike kommuner og praksisplasser for studenter i Møre og Romsdal.  

Tverrprofesjonell samhandling og samarbeidslæring  ( TPS)

Prosjektet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, høgskolen i Ålesund og UHT. Målet er å 
skape en tverrprofesjonell samhandling og læring i praksis for studentene. St.m 13 (2011-2012) 
“Utdanning for velferd; Samspill i praksis”, legger føringer for at en slik praksis er ønskelig. 
I St.melding 47 ( 2008-2009) Samhandlingsreformen understreker det at innholdet i helse- og 
sosialfagutdanningen bør endres.

Hverdagsrehabilitering

I 2013 fikk Ålesund kommune i samarbeid med UHT tilskudd fra Helsedirektoratet for å utrede 
og prøve ut Hverdagsrehabilitering. Høsten 2013 ble det ansatt prosjektleder i 50 % stilling.
Planleggingsarbeidet ble avsluttet i januar 2013 og i februar 2014 ble det startet opp med 
utprøving. Utprøvingen forsetter ut 2014 og det er søkt om nye midler fra Helsedirekttoratet. Det 
blir foretatt flgeforskning på prosjektet. Prosjekt leder er Solveig Kipperberg Viddal.
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Sykepleierstudentene bør få en større forståelse av andre profesjoners ansvarsområde i 
kommunehelsetjenesten og kunnskap om behovet for tverrprofesjonell tilnærming i helse- 
og omsorgstjenesten.Høgskolen i Ålesund i samarbeid med Ålesund kommune ønsker og utvikle 
en modell som gir studentene en større forståelse for eget og andres ansvarsområde til beste for 
pasienten/brukeren.

Kreftkoordinator – aktivitet vår 2014

Direkte pasientrettet arbeid : kreftkoordinator har møtt 50-60 pasienter eller pårørende i første 
halvår. De fleste av disse etterspør støttesamtaler, råd og veiledning i forhold til sykdom og 
behandling, bivirkninger, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, økonomiske utfordringer som 
følge av kreftsykdom, informasjon til barn som pårørende, hjelp til å søke ulike tjenester, støtte 
til rehabilitering, sosiale utfordringer m.m. Det er et mål at kreftkoordinator skal komme tidlig 
inn. På den måten kan en skape mer trygghet for kreftrammede, og utsette eller minske behovet 
for mer omfattende helsetjenester.

Andre arbeidsområder : 

        - Mestringskurs for etterlatte med 12 deltakere fra Ålesund og omliggende kommuner. 
        - Etisk refleksjonsverksted for helsepersonell i samarbeid med kreftkoordinator i Sula 
          kommune. 
        - Utviklet og holdt kursdag på forespørsel for helsepersonell med temaet Omsorg ved livets       
          slutt i samarbeid med Lindrende enhet. 
        - Utarbeiding av hefte ”Verktøy til bruk i lindrende behandling” i samarbeid med Lindrende   
          enhet.
        - Arbeidsgruppe i felles prosjekt rus, psykisk helse og somatikk i forhold til barn og unge    
          som pårørende. Utarbeiding av prosedyre og kartleggingsredskap.
        - Arbeidsgruppe vedrørende utarbeiding av palliativ plan.

Hospitering og undervisning lindrende behandling

UHT ved Blidheim omsorgssenter har solid erfaring innen hospiteringsordning for palliasjon. I 
2013 fikk prosjektet fornyet tillit fra Helsedirektoratet etter først å ha fått avslag på søknad som 
resultat av en misforståelse. Hospiteringsordningen ble derfor satt litt tilbake i starten av året, 
men hadde svært stor aktivitet på slutten av 2013. Deltakere fra mange kommune både i fylket 
og utenfor fylket deltok i hospiteringsordningen og i tillegg ble det arrangert flere fagdager.  
Hospiteringsordningen søkte om fortsatt drift i 2014, men fikk avslag. Etterspørsel etter 
hospiteringsplasser har vært stor både innen Møre og Romsdal og fra resten av landet. Etter 
avslag om midler har en ikke funnet det økonomisk mulig å tilby hospitering til andre 
kommuner.
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Ulike nettverk med USHT som sentrale aktører
Nettverksarbeid er en viktig del av pådriverrollen. Utviklingssentrene oppfordres til å inkludere 
alle kommuner i fylket, og å få frem de gode erfaringene både i eget fylke og nasjonalt.  

Nasjonalt 

Den årlige samlingen for alle Utviklingssentre i Norge blir i år lagt til Gardermoen den 9 og 10 
oktober 2014.. Ordningen med utviklingssenter evalueres i 2015 og samlingen i 2014 
vil benyttest til å diskutere UTHs framtid. På programmet står også den første lanseringen av 
«Kostkofferten» som Utviklingssenteret i Kristiansund ved Linda Kornstad Nygård har hatt 
ansvaret for å utvikle.   

Regionalt
 
Utviklingssenterene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Midt-Norge har etablert et 
regionalt nettverk. I dette samarbeidet inngår også Senter for Omsorgsforskning (SOF) i 
regionen. USHT Midt-Norge møtes årlig i en nettverkskonferanse som legges til en av de 
aktuelle kommunene i nettverket. Årets konferanse var lagt til Kristiansund, og 3. og 4. juni 
2014. Samlingen inneholdt blant annet spennende diskusjoner om hva det betyr å tilrettelegge 
for forskning og hvordan en kan samarbeide og fordele oppgaver som omhandler forskning. 
Knudtzonlunden i vakkert vær som ramme rundt samlingens 1 dag. 

Faglig nettverk i 
Møre og Romsdal 

UHT og USH i Møre og Romsdal har sam-
men med fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
de tre høgskolene i fylket, Senter for om-
sorgsforskning og alle de 36 kommunene i 
Møre og Romsdal etablert et faglig nettverk. 
Kommunene er delt inn i 4 nettverk som har 
møte sammen med USHT minimum en gang 
pr år. Det arrangeres møter i det overordna 
faglige nettverket en gang pr år, som består 
av alle involverte, men der en representant 
fra hver av de fire nettverkene også deltar. 
I tillegg arrangeres det erfaringskonferanse 
en gang pr år. Nettverket har egen nettside: 
www.ogbedreskalvibli.com

Knudtzonlunden 
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Utviklingssentrene har delt ansvaret for samlingen mellom seg slik at USH har ansvaret for 
Nordmøre og Romsdalen, mens UHT har ansvaret for Sunnmøre nord og Sunnmøre sør.  
Samling for nettverket Sunnmøre nord ble arrangert 23 januar ved Skarbøvik sykehjem. Tusen 
takk til nettverkskontakt Unni Urkedal Koppen for et fint arrangement. Nytt møte i dette
nettverket er planlagt til 13 oktober 2014. Denne gangen er det Sula kommune som inviterer 
til samling. Det var også planlagt et møte i  mai 2014 med Sunnmøre sør, men dette møtet ble 
avlyst på grunn av sykdom. Nytt møte er planlagt den til 3. oktober 2014. I tillegg til møter ble 
det også arrangert erfaringskonferanse med demens som tema for alle 36 kommune i Møre og 
Romsdal sammen med USH og fylkesmannen i Møre og Romsdal 4 og 5 februar 2014.

 

 

 

 

Hovedmål:  

Sikre riktig legemiddelbruk hos 
pasienter som får medisiner 
administrert av hjemmebasert 
omsorgstjeneste (HBO) i Giske 
kommune. 

Delmål: 

Gjennomføre pilotprosjekt i 
Valderøy omsorgsdistrikt for 
utprøving av prosedyre og 
etablering av samarbeid mellom 
HBO, fastleger og 
pasienter/pårørende.  

 

Gjennomføring 

 Valgt ut testbrukere 
 Gitt skriftlig informasjon til 

testbrukere/pårørende 
 Laget prosedyreperm med 

informasjon, sjekkliste og mal 
for blodprøverekvisisjon 

 Informasjonsmøte/opplæring 
for leger og sykepleiere 

 Tilpasset «Profil» som skal 
sikre dokumentasjon av 
samstemming og 
legemiddelgjennomgang 

o Laget nye mapper 
o Laget prosedyre for 

sending av 
legemiddelliste 
elektronisk til fastlege 

 Samstemt legemiddellister 
 Påført indikasjoner i 

legemiddellister 
 Fordelt testbrukere på 

sykepleiere og leger, slik at 
alle har fått erfaring med 
prosedyren 

 Gjennomført samstemming og 
legemiddelgjennomgang på 
nesten alle testbrukere 
 

 

LEGEMIDDELGJENNOMGANG 
GISKE KOMMUNE 

Evaluering 

Vi har erfart, at for å oppnå en optimal LMG bør 
primærkontakt være den som gjennomfører 
forberedelsene og deltar på LMG hos fastlege. 
Sluttresultatet viser at vi kan bli flinkere til å føre 
på indikasjoner og til å gjennomføre LMG 
regelmessig hos brukere med indikasjon.  

Planen videre er å implementere prosedyren for 
legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
i våre arbeidsrutiner, og å føre videre prosedyren til 
andre omsorgsdistrikt i Giske kommune.  

 

Ulike Læringsnettverk i regi Av
Utviklingssentrene i Møre og 
Romsdal

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har etter hvert fått 
god erfaring i å drive ulike læringsnettverk og ser dette som 
en god måte å fylle pådriverrollen overfor  mange
kommuner i fylket vårt. 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i 
hjemmetjenesten, Pasientsikkerhets-
programmet.

 I Desember 2013 inviterte UTH i Møre og Romsdal alle
36 kommuner i fylket til å delta i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. 
Linda Bondevik ble ansatt som leder av programmet i fylket i 20% stilling så lenge programmet 
pågikk. Det meldte seg totalt 14 kommuner med totalt 18 team som ville delta. Det har vært 
arrangert  3 samlinger i 2014. Den første i januar, den andre i mars og den siste i juni 2014. 13 
kommuner fullførte programmet. Det er utarbeidet sluttrapporter fra alle deltakerkommunene. 
Det ble arrangert en posterkonkurranse for kommunene. Konkurransen ble vunnet av Giske 
kommune.

Gratulerer Giske kommune med posterpris
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Læringsnettverk i forbedringsarbeid 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har i 2014 invitert alle i fylket til å delta med læringsteam 
i forbedringsarbeid. Kommunene velger selv tema for forbedringsarbeidet. Tilsammen 7 
kommuner  meldte sin interesse og deltar nå i læringsnettverket med ulike tema. Første samling 
ble arrangert i Molde 6 mai 2014. Teamene får undervisning og veiledning i «modell for 
kvalitestsutvikling», og fasene i modellen blir gjennomgått. Det vil bli arrangert ytterligere to 
samlinger i 2014 og resultatene vil presenteres på en felles erfaringskonferanse  i 2015. USHT 
i Møre og Romsdal har ansvar som arrangør og veileder på samlingene. UHT har hatt to møter 
med teamet fra Ålesund og har sammen med veileder fra høgskolen i Ålesund foretatt intervju 
med personale hos alle sykehjemmene i kommunen som ledd i veiledningen. 
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Tilrettelegger for forskning og utvikling i
helse-og omsorgstjenestene

Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har i flere år vært deltaker i ulike 
forskningssamarbeid knyttet til ulike prosjekter. Av slike prosjekter kan nevnes «Aktivitet for 
personer med tidlig stadie demens», «Forebyggende hjemmebesøk», Velferdsteknologi, spill og 
sporring, Hverdagsrehabilitering og Skype i sykehjem. I tillegg arbeides det med å få til et
samarbeid om forskning knyttet til bruk av nettbrett til personer med funksjonsnedsettelser.  
De to siste prosjektene er del av forskningsaktivitet i ALV-møre. 

Læringsnettverk for velferdsteknologi

Som tidligere beskrevet har fylkesmannen i Møre og Romsdal invitert alle de 36 kommunene i 
fylket til å sende inn søknader til å delta i et læringsnettverk for team som ønsker å arbeide med 
utprøving og  implementering av velferdsteknologi. Utviklingssentrene i fylke får i oppgave å 
drive nettverkene og har valgt Norsk kompetansesenter som samarbeidspartner i dette arbeidet. 
Kommunene som blir tatt opp vil får utdelt oppgaver før første samling som er i Molde den 26 
oktober 2014. Det vil arrangeres ytterligere to samlinger  i 2015 i tillegg til en regional

konferanse. 
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Dobbeltrolle i forskningssamarbeid med SOF

Senter for Omsorgsforskning (SOF) har ved siden av at Ålesund kommuner er UHT også valgt
kommunen som en av sine forskningskommuner. Slik er vertskommunen for UHT i Møre og 
Romsdal dobbelt knyttet opp mot SOF sin forskningsaktivitet.

Konferanser 1. halvdel 2014

Arrangerte konferanser 1. halvdel 2014

Demenskonferanse 

UHT planla og arrangerte  demenskonferanse/ erfaringskonferanse sammen med blant annet 
fylkesmannen i Møre og Romsdal 4 og 5 februar 2014 i Molde. Konferansen gikk over to dager 
og hadde deltakere fra over halvparten av kommunene i fylket.  

Erfaringskonferanse helsefremmende arbeid for eldre

Ålesund kommune ved virksomhet for Aktivisering og Velferd i samarbeid med 
UTH arrangerte 14 mai 2014 erfaringskonferanse med tema “Helsefremmende arbeid for eldre”. 
Konferansen ble åpnet av Marit Hovde Syltebø hos fylkesmannen. Konferansen presenterte flere 
ulike satsinger innen forebyggende hjemmebesøk og hadde innlegg fra både Nesset, Giske og 
Ålesund kommune. I tillegg hadde Randi Havnevik Devold , leder for eldrerådet innlegg fra de 
eldres perspektiv. Rorar Amdam ved Høgskolen i Volda brakte samfunnsperspektivet inn i 
konferansen og til slutt ble kommunikasjonsformen Motiverende intervju presentert av Anne 
Høiby, ved høgskolen i Oslo og Akerhus. 

Roar Adam fra høgskolen i Volda
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Andre aktiviteter 1. halvdel 2014

Presentasjon av UHT for vennskapsbyene i Norden.

13 juni 2014 hadde UHT i Møre og Romsdal presentasjon av UTH og noen aktuelle 
prosjekter for vennskapsbyene i på Island, Danmark, Sverige og Finland. Presentasjonen ble 
gjort i forbindelse med at vennskapsbyene besøkte Ålesund. 

Deltaker på fjordkonferansen i Loen 19 juni 2014.

UHT, Ålesund kommune, høgskolen i Ålesund og Senter for Omsorgsforskning var deltaker på 
Fjordkonferansen 2014 som ble arangjert i Loen 18-20 juni 2014. 

Saker som ble presentert var blant annet forskningsarbeid som er utført av Karl Elling Ellingsen 
ved NAKU. Arbeidet sier noe om det uforløste potensialet som ligger i samarbeidet mellom 
forskningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet, også kalt trippel heliks. Denne gangen var 
fokuset “Hvordan kan vi sammen klare å skape flere riktige arbeidsplasser til de med 
sammensatte og langvarige hjelpebehov innenfor dagens ressurser”. Ålesund kommune
smeddelte sine tanker om dagens situasjon og tanker for fremtiden, med utgangspunkt i vårt 
interne dokument: «Livslange tjenester» og Stortingsmelding 45. Arbeidet blir fulgt opp i 
september 2014  med en workshop der UHT , NAV, Brisk, kommuneadministrasjonen i Ålesund 
kommunen, politikere, videregående skole og NAKU deltar. 

Planlegging konferanser høst 2014

Omsorgskonferansen 2014

UHT og USH er fast medlem i arbeidsgruppe i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal som 
skal arrangere årlige Omsorgskonferanse. I 2014 har omsorgskonferansen tema “Framtide - neste 
stopp”. UTH har deltatt i planleggingsarbeid og møter 2014.

Felles ernæringskonferanse i Molde høsten 2014

UHT har våren 2014 sammen med USH og Helse Møre og Romsdal planlagt felles konferanse 
med tema ernæring. Konferansen blir arrangert i Molde 21. oktober 2014.

http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Utdanning/Kurs-for-fagfolk/Rett-ernaring-pa-rett-stad-og-til-
rett-tid---ein-kvalitetsindikator-i-pasienttryggleiksarbeidet-i-kommunar-og-sjukehus-i-More-og-
Romsdal/129240/
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Prosjektleder ved ALV Møre og SOF presenterte også fersk rapport fra utprøving av GPS
sporing knyttet til personer med demens.  

Øivind Strand ved AIM innovasjon og medarbeider i ALV Møre,  presenterte  en artikkel om 
driverere og hemmere for samhandling i innovasjonsprosesser.  Videre ser Strand på begrepet 
teknologivegring, og hvordan dette kan påvirke prosess og strategi.

Samarbeid etisk kompetanse

UHT har den 12.06.2014 deltatt på samling i Oslo i regi av KS. Samlingen var et arrangement for 
alle Utviklingssentrene som har tatt på seg pådriveroppgaven for arbeidet med Etisk
refleksjon. 

UHT hadde utstilling sammen med Sula kommune.  








