
 
 

 

Notat fra møte i Samarbeidsorganet for det faglige nettverket i 

Møre og Romsdal 10.12.2014 

Til stede: 

Brit Krøvel- UHT Møre og Romsdal, Greta Irene Hanset- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Greta Bjerke- 
Kommunalsjef i Vestnes kommune, Britt valderhaug Tyrholm- samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal HF,  
Ralf Kirshoff  - Høgskolen i Ålesund,  Rigmor Einang Alnes- Senter for omsorgsforskning,  Ann Ragnhild Dyrli – 
Nesset kommune,  Ann Elisabeth Gagnat – Nesset kommune, Unni Urkedal Koppen - Ålesund kommune / 
hovedkontakt for Sunnmøre nord, Trude Fløystad Eines- Senter for omsorgsforskning/ Høgskolen i Molde, Tanja 
Thalen Kleive- Skåla, Molde kommune,  Kristin Eidem - Røbekk og Råkhaugen, Molde kommune, Linda Nygård 
og  Inger Lise Lervik USH Møre og Romsdal. 
 
  

Agenda:  
 
Hensikten med møtet var å legge føringer for videre samarbeid i 2015 både i det faglige 
nettverket og for eventuelle nye læringsnettverk. Se nye muligheter.  
 

Velkommen: 
 

Greta Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønsket velkommen til møtet. 
Kvalitetsforbedring og fagutvikling er viktig for å rekruttere og beholde kompetanse i helse 
og omsorg. Hun orienterte om videreføring og overgang fra Omsorgsplan 2015 til Omsorg 
2020.  Omsorgsplan 2015 er en del av stortingsmelding 25; “Mestring, muligheter og 
mening”. Omsorgsplan 2010 er en plan som vektlegger nye og innovative løsninger, og er en 
del av stortingsmelding 29; “Morgendagens omsorg”. Les mer om planverkene og føringene 
på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider. 
Det er stort forbedringspotensial i kvalitet/internkontroll i kommunene, og faglige nettverk 
er godt virkemiddel til spredningsarbeid av god praksis.  
 
 
Runde: 
 

 Innspill fra Nettverksdistrikt Nordmøre- forslag fra Surnadal kommune om 
temabaserte fagdager i nettverket.  

 Innspill fra Romsdal: Forventninger til dagen, ønsker å høre om 
omsorgsbiblioteket.no, - gå gjennom hva slags nettverk vi deltar i, bli samkjørte. Løfte 
kompetansen  

 Sunnmøre Nord: tatt seg litt opp med deltakelse. Positivt at det er de samme som 
kommer - blir kjent og kan ta kontakt med hverandre. Blir kjent med 
utviklingsprosjekt som foregår.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgsplan-2015-og-2020.html?id=737786
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgsplan-2015-og-2020.html?id=737786


 
 Sunnmøre Sør (Ved Brit Krøvel): Sjustjerna har egne temadager, og har et spesielt 

samarbeid med leger. Har tatt videre det som før var pleie og omsorg forum, og har 
en felles koordinering.  
 

 Andre innspill- involvering av studenter/ studentpraksis og eventuelle praksismidler: 
 

o  Ønsker at kommunene i fylket skal gå ut med felles informasjon om 
fremtidens eldreomsorg; Hva forventes av borgerne. Folket er ikke informert 
om venstreforskyvingen Kulturendring. Kan vi få laget en film ala LEAN Molde 
- "du bestemmer over ditt liv" hva bør du tenke på for å ta ansvar for å unngå 
å få behov for helsetjenester.  

 

 Temabasert årshjul, så kommunene kan planlegge å melde seg på - og kanskje 
fler enn bare sykepleiere. Leger, fysio, ergo, psykologer. Kanskje også andre - 
jurister, samfunnsvitenskap, brukere. Heve observasjonskompetansen - tidlig 
intervenering.  

 

 Hvordan kan studenter involveres i utviklingsprosjekter; studenttetthet, 
bacheloroppgaver - kan vi finne tema som studentene arbeider med, og kan 
studentene jobbe mer med utvikling enn rene litteraturstudier. Også 
masterstudenter trenger gode tema som er virkelige problemstillinger i 
kommunene.  

 

 Kan utviklingssentrene og høgskolene samarbeide om å lage slike lister/ 
frister over tema, bruke nettverket til å finne tema? 

 

 Den fremtidige sykepleieren- rett fokus i utdanningen i forhold til dagens- og 
morgendagens utfordringer?  

 

 Felles erfaring: at studentene er ute i institusjon for tidlig i utdanningen - bør 
få fordypningsstudentene i kommunene. Medisinsk praksis i sykehjem - ikke 
godkjent ifht rammeplaner. Rammeplaner ikke i tråd med 
samhandlingsreformen. Studenttett praksis nødvendig. 12,5 millioner på 
statsbudsjettet avsatt til å kunne gi kommuner tilskudd til utdanne Nurse 
practitioners (avansert kliniske sykepleiere) Les om utdanning av  Nurse 
practitioners på Universitetet i Oslo sine nettsider 

 

 “Sertifisering av praksisplasser” er det behov for det? Og Hvordan sikre 
kvalitet på praksis. Tilbakemelding til praksisplassene om hvordan de fungerer 
er ønskelig (fra kommunene) Læringsarena - alle nivå, utenlandsk 
arbeidskraft, nyansatte, ufaglærte, lærlinger, elever, studenter 

 

http://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2011/forste-kull-gersyk.html
http://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2011/forste-kull-gersyk.html


 
 

 Andre tema 
o Diskusjon rundt muligheter for å ta i bruk Frie midler i etisk 

kompetanseheving. Hvordan?Utlyse midler, men hva så? Prosjektkurs? 
Veiledning? Hva kreves? Må presenteres på nettverkssamlinger? 
Utviklingssentrene vil se på dette sammen, og komme med et tilbud til 
kommunene- utlyse midlene.  

 
o Pasientsikkerhetsprogrammet - hvordan får vi det ut i kommunene. Mulig å 

bruke studenter her? 
 

o Skryterunde, eksempler: 
 

 Nesset- stikkut og "aktiv for andre" ungdomsskole valgfag.  
 Vestnes - sansehage 
 Molde - aktiv omsorg gartneri mm 
 Ålesund borgund yngre demenspasienter og museum 

 
Skal vi lage skrytebok, eller kalender - der årshjul er lagt inn, samt lage plan for fagdager? 
 
 
Utviklingssentrene takker for godt oppmøte og mange hgode og konstruktive innspill i det 
videre samarbeidet. Vi vil komme tilbake med konkrete planer for oppfølging på nyåret.  
 
Takk for i dag! 
 
 
 
 
 
 
Notat ved Linda Kornstad Nygård og Inger-Lise Lervik 
 
 
 


