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FORORD
Kristiansund kommune er sete for Utviklingssenter for syke-
hjem i Møre og Romsdal (USH Møre og Romsdal).  I 2014 
arbeidet vi spesielt med nettverksarbeid/ læringsnettverk, inno-
vasjon 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 Utviklings-
senter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Fylkesman-
nen 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. 

Vi ønsker å rette en spesiell takk til Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal ved Helse- og omsorgsavdelingen som involverer 
oss i sitt arbeid, engasjerer seg i våre prosjekter og inspirerer 
oss til å strekke oss ekstra langt ved å vise oss tillitt og aner-
kjennelse. Tusen takk.

Fag- og samarbeidsrådet består av representanter fra: Fyl-
kesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Molde, Kristians-
und v.g. skole, Helse Møre og Romsdal HF, Brukerrådet ved 
Rokilde sykehjem, sykehjemsoverlege i Kristiansund kom-
mune, hovedtillitsvalgt NSF Kristiansund kommune, og stab/
støtte i Kristiansund kommune. Leder av fag- og samarbeids-
rådet er Bjarne Sandvik,Kristiansund kommune.
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PÅDRIVERROLLEN 

Arbeidet på Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal bygger på 
visjonen fra Utviklingssentrenes overordnede strategi (IS-1858):

«Utvikling gjennom kunnskap»

Hovedmålet er å være en pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem 
i Møre og Romsdal, og vi starter denne rapporten med å diskutere vårt 
arbeid i forhold til de fire delmålene i pådriverrollen:
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Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 

Utviklingssenteret har vært pådriver for, og gjennomført utviklingsarbeid 
på flere områder dette halvåret. Hovedprosjekt innen tjenesteutvikling 
har vært innovasjonsprosjektet Morgendagens sykehjem, der vi bruker 
tjenestedesign i arbeidet med å organisere tjenestene ut fra brukernes 
behov. Les mer om Morgendagens sykehjem i eget avsnitt. I tillegg til de 
store hovedprosjektene, har Rokilde sykehjem også gjennomført mindre 
utviklingsarbeid innen aktiv omsorg, som for eksempel:

Leseombud
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har sammen med bibli-
oteket i Kristiansund kommune vært pådriver for å kunne tilby pasienter 
ved to av byens sykehjem leseombud. Kort fortalt går leseombudsordnin-
gen ut på at frivillige kommer til institusjonen og leser høyt for pasientene 
til faste tider. Dette kan foregå både i plenum og individuelt.

Kiosk/cafe
Pasientene tok opp i pasientrådet at de ønsket seg en liten kiosk – dette 
ble raskt innført ved at elever fra videregående skole har drevet kiosk 
med salg av litt brus, godteri og vafler fra undervisningsrommet hver 
mandag. Etter hvert så vi at kiosktralle var en bedre løsning – og dette er 
nå blitt en aktivitet som både elever og pasienter setter pris på.

En del av pådriverrollen for fag-og tjenesteutvikling kan bestå av å være 
medlem av ressursgrupper for andre utviklingsprosjekt, her vil vi spesielt 
trekke frem en arena der utviklingssenteret er en del av ressursgruppen: 

Sammen for lindring
Sammen for lindring er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom 
ROR- kommunene og Sykehuset i Molde om kompetanseheving, ”plan 
for lindring” og samarbeid innen palliasjon.  
Prosjektleder er Lillian Karlsen

«Vi ønsker med prosjektet å heve den generelle kompetansen innen 
palliasjon, sikre tilgjengelighet av spesialkompetanse på kveld og helg, 
implementere en standardisert «plan for lindring» og styrke samhandling 
gjennom gode praktiske løsninger som skal ha overføringsverdi til alle 
kommuner i helseforetaket. Vi vil også legge til rette for at frivillige og 
likemenn i større grad kan delta i kreftomsorgen. Gjennom økt kompe-
tanse, økt tilgjengelighet og bruk av en plan for lindring ønsker vi å oppnå 
et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter og 
pårørende i en sårbar livsfase.»

Fra prosjektets nettside www.sammenforlindring.no 

http://www.sammenforlindring.no/
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Siste halvår har det vært stort fokus på elever på Utviklingssenter for 
sykehjem, da vi har tatt imot elever fra “vekslingsklassen”. Vekslingsklas-
sen i Helsefag er et prosjektsamarbeid mellom Kristiansund kommune, 
Opplæringskontoret, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund 
videregående skole. Elevene skal veksle mellom skole og arbeid i 4 år, 
før de til slutt tar fagbrev som helsefagarbeider. Det første året skal de 
være i arbeid en dag i uken – og hovedfokus er kommunikasjon, hjelp i 
matsituasjoner, aktiv omsorg og praktiske arbeidsoppgaver. Utviklings-
senteret har deltatt som kontaktperson mellom praksis og skole, og har 
også deltatt på samling i prosjektet – og gitt innspill om våre erfaringer 
med å ha elevene i avdelingene. Elevene har vært en god ressurs å ha i 
sykehjemmet – men det har vist seg å være utfordrende for avdelingene 
å gi god veiledning og spesielt vurdering, fordi elevene møter ulike 
ansatte når de kun er i praksis en dag i uken. Utviklingssenteret har der-
for laget et forslag til daglig vurderingsark som nå testes ut. 

Utviklingssenteret er en av kommunehelsetjenestens representanter 
i Samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon i Møre og 
Romsdal, og har deltatt i arbeidsgruppe for strategi. Gjennom dette har 
utviklingssenteret også vært med på å arrangere den regionale utdan-
ningskonferansen 2014 «Utdanning til fremtidens arbeidsliv» Konferan-
sen ble arrangert i Ålesund 17. og 18. september 2014.  
Les mer om konferansen på bloggen.

Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,lærlinger og studenter

http://ogbedreskalvibli.com/2014/09/18/utdanning-til-fremtidens-arbeidsliv/
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Hovedprosjekter innen kompetanseutvikling har vært opplæringspakken 
«Kostkofferten», videreutdanningen «Trygg legemiddelhåndtering» og 
læringsnettverkene i forbedringsarbeid og velferdsteknologi. Disse pro-
sjektene er mer beskrevet i siste del av rapporten. 

Våren 2014 ble «Våke» lansert. «Våke» er et refleksjonshefte for helseper-
sonell og helsefagstudenter om etisk og juridiske problemstillinger knyttet 
til bruk av velferdsteknologi. Heftet er utviklet av USH Møre og Romsdal i 
samarbeid med Høgskolen i Molde, og ble publisert på sluttkonferansen 
for det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet i Stjørdal våren 2014. I til-
legg til refleksjonsheftet er det også laget en kortfilm om samme tema. 
Høsten 2014 startet arbeidet med å videreutvikle refleksjonsheftet til et 
arbeids- og oppgavehefte. Heftet skal lanseres våren 2015.

Samarbeid om etisk kompetanseheving. 
Utviklingssenteret samarbeider med KS, Fylkesmannen, UHT og Kristi-
ansund kommune i å heve den etiske kompetansen for ansatte i helse- og 
omsorgstjenestene i eget fylke. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har 
fått ekstratilskudd fra KS til å styrke pådriverrollen i dette satsningsområdet 
som omfatter kursvirksomhet, faglige innlegg på konferanser og lignende. 
Utviklingssentrene har valgt å gi et stimuleringstilskudd til etisk kompetan-
seheving til deltakende team i læringsnettverk i forbedringsarbeid. 

Gjennom KSprosjektet Sammen om etisk kompetanseheving, har 
Utviklingssenteret også arrangert KS-kurset om metoder og verktøy for 
etisk refleksjon i Kristiansund kommune.  
Mer informasjon om metodekurset finnes via bloggen.

Utviklingssenteret har også deltatt på erfarings- inspirasjons- og planleg-
gingsdag i Oslo, sammen med andre Utviklingssentre som har mottatt sti-
muleringsmidler. Les mer om denne samlingen på bloggen.

Pådriver for kompetanseutvikling 

http://ogbedreskalvibli.com/2014/11/13/metodekurs-etikk-siste-kursdag-i-kristiansund/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/11/11/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving-usht-samling/
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Omsorgskonferansen
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er med i arbeids-
gruppen når Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer sin årlige 
Omsorgskonferanse. Årets omsorgskonferanse hadde tittelen  
«Fremtida neste stopp», og hadde mange spennende foredragsholdere 
fra inn- og utland.  
Les mer om konferansen på bloggen.

Fagdag: Rett ernæring på rett stad til rett tid
Det ble arrangert fagdag om ernæring i Molde den 21. oktober. 
Utviklingssenteret satt i programkomite, i samarbeid med de tre kliniske 
ernæringsfysiologene i fylket.  
Les mer om fagdagen på bloggen.

http://ogbedreskalvibli.com/2014/09/25/omsorgskonferansen-2014-framtida-neste-stopp/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/10/21/ernaeringskonferanse-i-molde/
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Å være en tilrettelegger for forskning er en rolle som det har tatt 
tid å komme i gang med, men flere spennende prosjekter er på 
gang. Det er satt i gang datasamling for evaluering av videreut-
danningen “Trygg Legemiddelhåndtering”, og det er også plan-
lagt forskning i forbindelse med “Morgendagens sykehjem”. I  til-
legg har Utviklingssenteret bidratt med ide og kompetanse inn 
i en søknad om VRI-midler i samarbeid med Møreforsking og 
Norsk Kvalitetsmat AS. Søknaden ble godtatt helt på slutten av 
året, og samarbeidspartene vil jobbe frem en kontrakt og starte 
forprosjektet i januar 2015. 

Utviklingssenteret har også bidratt i et forprosjekt om kvalitets-
indikatorer, igangsatt av Helsedirektoratet. Gjennom dette 
har vi fått god innsikt i status i egen kommune på temaene 
ernæring og legemiddelgjennomgang, og det ble opprettet 
et ernæringsnettverk for alle sykehjemsavdelinger, med opp-
startsmøte i januar 2015.

Tilrettelegger for forskning og utvikling
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Kristiansund kommune mottok Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin 
omsorgspris for 2014 for arbeidet med brukerinvolvering i sykehjem. Det 
systematiske arbeidet er initiert ved- og videreført fra Rokilde sykehjem, 
Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal. I grunngivingen for 
prisen heter det:

«Kommunen som får årets omsorgspris har arbeidd syste-
matisk og godt over fleire år for å betre brukarmedverknad i 
sjukehem. Brukarar har rett til å medverke, samstundes som 
brukarmedverknad har ein eigenverdi, og er eit tiltak for å 
betre og kvalitetssikre tenestene. Arbeidet er eit godt døme 
på god brukarmedverknad på individ- og systemnivå. Brukar-
medverknad er ein lovfesta rett og ikkje noko ein kan velje 
bort. Som kommunen seier er «brukarinvolvering ikkje berre 
eit verkemiddel til kvalitetsforbetring, men ein føresetnad». 
Kommunen er gjennom dette arbeidet eit godt døme for andre 
på korleis det kan gjerast. Arbeidet med brukarmedverknad 
i sjukeheim i Kristianssund kommune kan medverke til betre 
utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle 
tilbud i kommunane. For å gje andre hjelp i dette arbeidet er eit 
læringsopplegg om brukarmedverknad under utarbeiding.»

Prisen besto av et kunstverk av Gunn Morstøl og et gavebrev på kr 10 
000. I tillegg fikk to personer fra vinnerkommunen være med på studietur 
til demenslandsbyen ved Amsterdam, sammen med Utviklingssentrene, 
samt representanter fra Molde kommune. De to som reiste på studie-
tur var avdelingsleder ved Rokilde sykehjem Inger Takle, og lederen av 
bruker rådet ved Rokilde sykehjem Arve Bruseth. Arve har i mange år 
vært mentor for nye brukerrådsrepresentanter, og rådgiver ved oppstart 
av nye brukerråd.

Rokilde sykehjem i Kristiansund, Utviklingssenter for sykehjem i Møre 
og Romsdal- har utarbeidet et inspirasjonshefte om brukerinvolvering i 
sykehjem. Heftet kan lastes ned fra bloggen, og omhandler tiltak både 
på individ- og systemnivå. I den videre prosessen skal det utarbeides et 
opplæringsverktøy for andre som ønsker å ta i bruk noen av de virke-
midlene som er beskrevet her.

OMSORGSPRISEN 2014

http://ogbedreskalvibli.com/2014/10/13/omsorgsprisen-2014-for-brukerinvolvering-i-sykehjem/
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PROSJEKTER 2014

Arbeidet med Morgendagens sykehjem ble startet opp i samarbeid med 
tjenestedesignere som et forprosjekt våren 2014. Prosjektet ble gjort mulig 
med tilskudd via prosjektskjønn fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

I løpet av innsiktsfasen våren 2014 ble det tydeliggjort at arbeidet med 
trivselsskapende tiltak var det aller viktigste. Både pasienter, pårørende og 
ansatte konkluderte derfor med at dette området måtte få høyest prioritet.  

Høsten 2014 startet 4 personer fra Rokilde sykehjem på utdanning som 
frivillighetskoordinatorer ved Verdighetssenteret i Bergen. Enhetsleder, 
en avdelingssykepleier, enn vernepleier og en hjelpepleier. Enhetsleder 
og avdelingsleder har deltatt for å få god lederforankring, og for å tilegne 

seg mer inngående kunnskap i kloke grep for å lykkes.

Kursdeltakerne fra Rokilde sykehjem er enhetsleder Stephanie Helland, 
avdelingssykepleier Karina Eckhoff, vernepleier Ida Ranheim og helse-
fagarbeider Tone Veglo. 

Tjenestedesign av frivillighet startet med en workshop på Caroline 
kurs- og konferansesenter i oktober.

På workshopen deltok representanter fra ansatte ved Rokilde sykehjem, 
brukerråd, eldreråd, lag og organisasjoner. Workshopen dannet grunn-
laget for gjennomføring av pilot i frivillighet i november og desember.

Morgendagens sykehjem – design av frivillighet

Fra workshop i Caroline i oktoberKursholder ved verdighetssenteret i Bergen Eirin Hillestad i midten,  
flankert av Ida Ranheim (til venstre) og Tone Veglo.

http://ogbedreskalvibli.com/2014/10/14/tjenestedesign-av-frivillighet-i-gang/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/10/14/tjenestedesign-av-frivillighet-i-gang/
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Trivselsvenner – på pasientens premisser  
Frivillige ved Rokilde sykehjem er Trivselsvenner.  Mange av pasientene 
er svært skrøpelige og har ikke kapasitet til å delta på fysisk eller mentalt 
krevende aktiviteter.  For mange er det å ha en person å prate med, ta 
en kopp kaffe med eller se i albumer sammen tilstrekkelig. Andre ønsker 
en turkamerat, enten i nærmiljøet eller på andre utflukter. Hensikten med 
design av frivillighet har vært å skape et nytt tilbud på pasientenes pre-
misser. Et tiltak som skal samsvare med den enkelte pasient sine behov, 
og samtidig være tilpasset den enkelte trivselsvenn sine interesser og 
egenskaper.

Fra frivillighetskoordinator til trivselskoordinator 
Trivselskoordinatorene har gjort en forbilledlig innsats med å matche 
trivsels venner med pasienter, samt at de har holdt pårørende og per-
sonell orientert og informert under hele veien.  Arbeidet har vært tidkre-
vende, erfaringer som er viktig å ta med fra prosjekt til drift fra nyåret 
2015. Prosessen med utvikling av Trivselsvenn i sykehjem, og organise-
ringen rundt vil bli formidlet i en publikasjon til inspirasjon for andre som 
ønsker å gå i gang med et lignende tiltak. 

Tillskudd DIP
I desember 2014 mottok Rokilde sykehjem 580 000 kroner i innovasjons-
støtte fra designdrevet innovasjonsprogram –DIP-  for å videreutvikle 
arbeidet med å gi pasientene en mer meningsfull hverdag. Sammen med 
et designbyrå skal Morgendagens sykehjem bli en realitet.  
Kilde: http://doga.no/nyhet/designjakt-p%C3%A5-tidstyver 

I innovasjonsprosjektet skal tjenestedesignere hjelpe sykehjemmet med 
kartlegging av arbeidsoppgaver og tydeligere definering av roller og ansvar 
blant de ansatte. Målet er å utvikle en helt ny organisasjonsmodell og nye 
løsninger som vil sette en høyere standard for sykehjemsdrift i Norge.

http://doga.no/nyhet/designjakt-p%C3%A5-tidstyver
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2. september startet et nytt studiepoenggivende studie i «Trygg lege-
middelhåndtering» ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Studiet er et 
samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Molde og Utviklingssenter for 
sykehjem i Møre og Romsdal. Dette er et helt nytt og unikt studie i nasjo-
nal sammenheng.

Utdanningen fokuseres på systematisk forbedringsarbeid, og studen-
tene gjennomfører forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Gjennom 
arbeidskravene i utdanningen må studentene involvere medarbeidere, 
ledere, pasienter og pårørende. Hensikten med dette er å lage et stu-
dium som fører til økt kvalitet på helsetjenestene.

I høstsemesteret har Utviklingssenteret bidratt i gjennomføring av stu-
diet, praktisk planlegging av samlinger – veiledning og vurdering av 
arbeidskrav. I tillegg har vi satt i gang forskningsaktivitet – ved å plan-
legge fokusgruppeintervju av studenter og ledere. Intervjuene ble gjen-
nomført av Trude Eines ved Høgskolen i Molde.  I tillegg til intervjuene, 
har vi fått mange tilbakemeldinger fra studentene i form av evaluerings-
skjema på samlingene. Erfaringene vi har gjort oss planlegges publisert 
først i en fagartikkel – og senere en forskningsartikkel.

Den offisielle åpningen ble 
foretatt av fylkeslege Chris-
tian Bjelke. De kursansvarlige 
for studiet; Linda Kornstad 
Nygård fra Utviklingssenter for 
Sykehjem i Møre og Romsdal 
og Elfrid Måløy fra Høgskolen 
i Molde, var snorholdere, og 
 snoren var en bandasje.

Trygg legemiddelhåndtering
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Kostkofferten er en bedriftsintern opplæringspakke om forebygging av 
underernæring i sykehjem, og er utviklet med tilskudd fra Helsedirektoratets 
tilskuddsordning Kompetanseheving ernæring. Kostkofferten ble ferdigstilt 
i september, og utdelt til alle Utviklingssentre på årets samling hos Helse-
direktoratet. I tillegg har Utviklingssenteret fått bestillinger på Kostkofferter 
fra flere fylker i etterkant av samlingen. Nå planlegges full gjennomgang i 
egen kommune – med støtte til Kostkoffertmateriell og gjennomføring via 
fylkesmannen (kompetanseløftet).

Les mer om Kostkofferten og se utdrag fra opplæringsfilmene på: 
www.kostkofferten.no.

Kostkofferten

Utdeling av Kostkofferter på Helsedirektoratets samling 10. oktober

http://www.kostkofferten.no/
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Nettverk i forbedringsarbeid  drives av utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester i fylket, og startet opp våren 2014.  Læringsnettverket ble 
finansiert av Helsedirektoratet, og var et tilbud til team fra kommunene i 
Møre og Romsdal. USH Møre og Romsdal har samarbeidet tett med flere 
aktører i gjennomføringen av dette læringsnettverket; Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolene i Åle-
sund og Molde og har hatt med prosessveileder fra Nasjonalt kunnskaps-
senter for kvalitet i helsetjenestene. 

I september ble samling nummer to gjennomført. Et sentralt tema for denne 
samlingen var «Hvordan skape varig forbedring?» Les mer på bloggen.

Den tredje samlingen ble gjennomført i desember, og her delte team-
ene blant annet hvilke kloke grep de hadde gjort for å lykkes med sin 
forbedringsprosess. Les mer på bloggen.

Teamene viderefører det arbeidet de har påbegynt i 2015, og skal dele sine 
erfaringer på en åpen fagdag i løpet av våren, samt at det kommer en felles 
erfaringsrapport fra deltakerkommunene.

Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Teamene i samarbeid med sine veiledere

http://ogbedreskalvibli.com/2014/09/11/andre-samling-i-laeringsnettverk-i-forbedringsarbeid/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/12/02/tredje-samling-laeringsnettverk-i-forbedringsarbeid/
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I oktober 2014 startet et helt nytt læringsnettverk i Møre og Romsdal, 
nemlig Læringsnettverk i velferdsteknologi. Satsingen er et resultat av 
arbeidet som er lagt ned i Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. 
Fylkesmennene i de tre midtnorske fylkene tok initiativ til dette prosjektet 
etter en studietur til Aberdeen i 2010.

Fylkesmennene i de tre fylkene inviterer nå alle kommunene til fylkesvise 
læringsnettverk i Velferdsteknologi for å skape enda bedre kunnskaps-
overføring lokalt.

I Møre og Romsdal gjennomføres læringsnettverk i samarbeid med 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal 
som står for den praktiske gjennomføringen. Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenestene er faglig medspiller i prosessen. 

Ni team deltar fra fylket Aukra, Vestnes, Sykkylven, Hareid, Molde, 
Surna dal og Ålesund, samt ett interkommunalt med deltakere fra 
Vanylven, Herøy, Ørskog. Ulstein og Ålesund. Les mer på bloggen.

Som tidligere nevnt vant Kristiansund kommune årets omsorgspris for 
sitt langvarige arbeid med brukermedvirkning. Dette halvåret har vi 
arrangert det første ordinære møtet i Felles brukerråd for alle sykehjem 
i kom munen. Det felles brukerrådet har allerede på første møte disku-
tert saker, samt kommet med uttalelser til kommunalsjef om brukernes 
ønsker og oppfordringer til hva som kan gi økt kvalitet på tjenestene.  
Samtidig videreføres også verdighetscafeene, der pasientene deler sine 
historier om det å bo på sykehjem.

Utviklingssenteret har også fått henvendelser om brukerrådet fra både 
lokale organisasjoner som Pensjonistforeningen, samt fra andre fylker 
som ønsker å jobbe med brukermedvirkning.

Læringsnettverk i velferdsteknologi Brukermedvirkning i sykehjem 

http://ogbedreskalvibli.com/2014/10/28/oppstart-laeringsnettverk-i-velferdsteknologi-i-more-og-romsdal/
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NETTVERKS- OG SPREDNINGSARBEID
Hovedutfordringen for alle landets Utviklingssenter er å være pådriver 
for alle fagområder som faller inn under Helse- og Omsorg. Vi deltar på 
svært mange arenaer og fagområder, og er helt avhengig av et solid nett-
verk for å lykkes. Den viktigste informasjonskanalen for USHT Møre og 
Romsdal er bloggen www.ogbedreskalvibli.com . Her sammenfattes 
nyheter og informasjon, her spres kunnskap og det formildes om akti-
viteter fra hele fylket, uansett helsefaglig innsatsområde. Bloggen er godt 
besøkt, med hele 23380 visninger i 2014.

Utviklingssenteret er stadig på søken etter nye og forbedrede formid-
lingskanaler, noe som har ført til oppstart og gjennomføring av flere 
læringsnettverk, samt samarbeid med Høgskolen i Molde om videreut-
danninger. Høsten 2015 starter vi opp med en helt ny videreutdanning; 
Tjenestedesign og Innovasjon i offentlig tjenester. Vi samarbeider også 

med andre USHT, både i regionen og utenfor. Blant annet hadde vi 
besøk av USH Nordland 4.september. Her ble det delt erfaringer, og USH 
Nordland bidro med foredrag og innlegg i fagdag i etikk sammen med KS 
og metodekurs i etikk. Les mer om besøket fra Nordland på bloggen.

http://ogbedreskalvibli.com/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/09/04/inspirerende-besok-fra-ush-nordland/


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
utviklingssenter@kristiansund.kommune.no

http://ogbedreskalvibli.com/
https://www.facebook.com/rokildeush?fref=ts
https://twitter.com/RokildeUSH?lang=en
mailto:utviklingssenter%40kristiansund.kommune.no?subject=

