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Forord
Ålesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Møre og Romsdal  
I 2014 arbeidet vi spesielt med nettverksarbeid/læringsnettverk, innovasjon og velferdsteknologi, etikk, 
hverdagsrehabilitering, legemiddelhåndtering og lindrende behandling ved livets slutt. 

Våre viktigste samarbeidspartnere er Kristiansund kommune med Utviklingssenter for sykehjem i Møre og 
Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund og Senter for Omsorgsforskning Midt-
Norge. Gjennom ulike nettverksfora og prosjekter samarbeider vi dessuten med Høgskolene i Molde og 
Volda, Helse Møre og Romsdal, eldrerådet i Ålesund kommune, de andre kommunene i fylket og de øvrige 
Utviklingssentrene i Midt-Norge. 

Vi ønsker i likhet med Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal å rette en spesiell takk til Fylkes-
mannen 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 tillit og anerkjennelse. 
Tusen takk!

Fagrådet for UHT består av virksomhetsledere fra alle hjemmetjenestene i Ålesund kommune ( 5 enheter) 
i tillegg til representant fra aktivisering og velferd, representanter fra Helseforetaket, Senter for Omsorgs-
forskning og Høgskolen i Ålesund.  

Styringsrådet består av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund, eldrerådet, folkehelse-
koordinator og representant fra stab og virksomhet i Ålesund kommune. Leder av styringsrådet er kommu-
nalsjef i Ålesund kommune, Liv Stette.  

Vi opplever det som lite hensiktsmessig å ha en rigid arbeidsdeling der UHT bare skal fokusere på hjem-
metjenesten. Flere innsatsområder går på tvers av tjenestesteder og det bør tilstrebes at kunnskap og 
kompetanse flyter mellom ulike boformer i kommunene. Utviklingssentrene har et ansvar for å være pådri-
vere i hele fylket og flere kommuner i Møre og Romsdal har valgt andre boformer med 24 timers beman-
ning enn sykehjem. 
USHT i Møre og Romsdal velger å utarbeide halvårsrapporter og dette er rapport for andre halvår 2014. 
Rapportene legges ut på bloggen «Det faglige nettverket i Møre og Romsdal». Her legger vi også ut ny-
heter til inspirasjon og informasjon. Les mer om dette på www.ogbedreskalvibli.com

Ålesund 23.03.2015 
Med vennlig hilsen 

Brit Steinnes Krøvel
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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 har i 
2014 arbeidet med å øke andelen fast ansatte for å styrke kapasiteten og minske sårbarheten i 
senteret. Dette har resultert i en samarbeidsavtale med høgskolen i Ålesund om en delt stilling 
mellom skolen og Utviklingssenteret. Ansettelse vil skje våren 2015.

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 i 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. 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 andre halvdel av 2014.
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Aktiviteter og måloppnåelse andre halvdel 2014
Delmål 1 Pådriver for  fag- og tjenesteutvikling 

«Ansvar for eget liv i voksen alder». Utvikling av en brosjyre for bruk i 
fylket 

De fleste kommunene i Møre og Romsdal vil i løpet av de 15 neste årene oppleve at andel 
innbyggere over 80 år økes betydelig. Samtidig vil andelen yrkesaktive reduseres kraftig i 
samme periode. Dette gjør at dagens omsorgstjenester ikke kan videreføres og drives på 
samme måte fram mot år 2030.

Undersøkelser blant borgerne i Ålesund kommune gjort i 2008 (Fremtidens omsorgstjenester; 
Bustad og bosituasjon. Omsorgsplan 2010), viser at de aller fleste ønsker å bo i eget hjem så 
lenge som det er mulig. Det å kunne mestre daglige aktiviteter på en mest mulig selvstendig 
måte vil være et mål både for den enkelte og for at samfunnet skal kunne yte nødvendig hjelp 
og omsorg til de som trenger det. Samfunnet er helt avhengig av at de som betraktes som eldre 
om 15 til 20 år har gode planløsninger i egne hjem og benytter moderne teknologi slik at de kan 
fortsette å bo hjemme på egne premisser så lenge som de selv ønsker. 
UHT har i samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal og USH i fylket i 2014 tatt 
initiativ til å utarbeide en felles informasjonsbrosjyre til befolkningen i Møre og Romsdal, der 
formålet er å motivere personer fra 55 år og eldre til å starte planlegging av egen alderdom. 
Inspirasjonen fikk vi fra Helsenettverket Lister, men vi har imidlertid valgt en strategi der vi 
arrangerer en konkurranse for videregående skoler i Møre og Romsdal og der oppgaven er å 
lage illustrasjoner til brosjyren. Brosjyren skal være en mal som hver enkelt kommune i Møre 
og Romsdal kan sette sitt preg på med eget kommunevåpen og faktaopplysninger tilpasset hver 
enkelt kommune. Den ferdige brosjyren skal lanseres på fylkesmannens omsorgskonferanse i 
september 2015.   

Velferdsteknologi

UHT har de siste årene vært aktiv pådriver for å kartlegge behov, muligheter og å finne 
alternative måter å løse morgendagens utfordringer på innen helse og omsorgstjenestene. 
Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon har vært sentrale satsingsområder for å møte 
fremtidens utfordringer. Dette har vært prioriterte områder også i 2. halvdel av 2014.  

Erfaringskonferanse velferdsteknologi 

 2. september 2014, ble det arrangert en fylkesdekkende erfaringskonferanse i Ålesund. 
Konferansen hadde tema velferdsteknologi og  hadde 90 deltakere. Fylkesmannen ved Sverre 
Veiset hadde åpningsinnlegg på konferansen. Videre hadde konferansen innlegg fra  Ålesund 
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kommune ved Håvard Overå, Helen Berg hadde innlegg om ALV - Møre, Tone Kirkhorn hadde 
innlegg om GPS -sporing knyttet til personer med demens og Brit Krøvel fra UHT  hadde innlegg 
om bruk av Skype i sykehjem. Rykende ferske 1. årsstudenter fra ulike studieretninger ved 
høgskolen i Ålesund presenterte også sin løsning på noen av fremtidens utfordringer. 

Foto: Brit Krøvel . Tone Kirkhorn og studenter fra høgskolen i Ålesund

 Foto: Brit S. Krøvel Studentene hadde utviklet en app for å sosialisere fremtidens eldre. 

I tillegg var det satt opp ulike stand og stasjoner der deltakerne kunne spørre om og prøve ulik 
velferdsteknologi. 
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Foto: Brit S Krøvel   Slik ser ulike  X-boks spillere ut i dag.

Det Midt-Norske velferdsteknologiprosjektet

Samarbeidsprosjektet om velferdsteknologi i regi av de tre fylkesmennene og flere 
kommuner i Midt-Norge ble  avsluttet i utgangen av 2013. I 2014 ble Det midtnorske 
velferdsteknologinettverket etablert som oppfølging etter prosjektet. UHT har ansvar for, og har 
delfinansiert, en person i 20 % stilling som skal arbeide inn mot dette nettverket. 
Nettverket hadde den 9. desember 2014 samling i Molde. 

Foto: Brit S. Krøvel. Stort engasjement i det Midt-Norske velferdsteknologinettverket. 

UHT i Møre og Romsdal har en spesiell tilknytning til to av prosjektene som er koblet til det 
midtnorske velferdsteknologinettverket.  
• 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. 
• GPS-sporing: et samarbeid mellom kommunene Vanylven, Herøy, Ørskog, Ulstein og Ålesund.
 
Tone Kirkhorn er ansatt prosjektleder i 100% stilling for å lede disse to prosjektene. Stillingen 
finansieres ved prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
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Samarbeidsprosjektet mellom Vanylven, Ulstein, Herøy, Ørskog og Ålesund har jobbet 
videre med sine prosjekt høsten 2014. Hovedvekten i prosjektet har lagt innen varslings- og 
lokaliseingsteknologi. Prosjektet har kartlagt flere lokaliserings-løsninger, innhentet innspill til 
erfaringsnotatet ”Tildeling av varslings- og lokaliseringeteknologi”, vurdert implementering av 
lokaliseringsteknologi som en ordinær tjeneste og startet kartlegging av andre kommuner sine 
erfaringer med mottakssentral. 

Den andre hoveddelen i prosjektet, spillteknologi (Vanylven, Ulstein, Herøy og Ålesund )har 
fokusert på å spre erfaringer med bruk av  dataspill (Xbox kinect )for å stimulere til aktivitet 
og sosialt fellesskap. Prosjektet har samlet mange nyttige erfaringer relatert til praktisk 
gjennomføring og fremmere og hemmere for implementering. 

I tillegg til de eksisterende prosjektene tar nå samarbeidskommunene del i Læringsnettverk for 
velferdsteknologi i regi av fylkesmannen og Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem 
i Møre og Romsdal (se omtale senere) . Dette er organisert gjennom en felles gruppe inn i 
læringsnettverket og arbeidsgrupper lokalt i hver kommune. Det er her ønskelig å sette fokus på 
prosessen med utskifting fra analoge til digitale trygghetsalarmer, utvikle trygghetspakker og se 
dette opp mot en mottakssentral for velferdsteknologi. 
 
UHT har ansvar for læringsnettverk for velferdsteknologi i Møre og Romsdal

UHT og USH har fått i oppdrag fra fylkesmennene 
i Møre og Romsdal å drifte læringsnettverk for 
velferdsteknologi. Høsten 2014 ble alle kommunene i 
fylket inviterte til å søke om å delta i læringsnettverket. 
Til sammen 11 kommuner deltar i nettverket med ulike 
tema. Nettverket hadde en samling i 2014 og vil ha 
ytterligere to samlinger i 2015 i tillegg til en konferanse 
i mai 2015 der alle de tre fylkene i Midt Norge skal 
samles, og utvalgte kommuner fra landsdelen vil 
få presentere sine utviklingsprosjekter på tvers av 
fylkesgrensene.

Bruk av Skype i sykehjem
UHT sammen med Ålesund kommune har satt i gang et prosjekt som innebærer samarbeid med 
pårørende og beboer ved etablering av Skype som hjelpemiddel til å bedre kommunikasjonen 
mellom beboer og pårørende i sykehjem. Målet for prosjektet har blant annet vært utprøving av 
videokommunikasjonsteknologi som tradisjonelt ikke har vært benyttet i sykehjem. Utprøvingen 
har også hatt som mål å øke samarbeidet med beboer og pårørende og gi økt aktivitet for 
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beboerne i sykehjem. I andre halvdel av 2014 har UHT fulgt opp prosjekt med bruk av Skype i 
en sykehjemsavdeling i nært samarbeid med beboer, pårørende, og personale. UHT har fulgt 
prosjektet spesielt i forhold til å benytte behovsdreven innovasjonsmetodikk og dokumentere 
bruker og pårørendes opplevelse av å være med på en slik felles læringsarena. Deler av denne 
oppfølgingen er beskrevet i masteroppgave i Samfunnsplanlegging og ledelse ved høgskolen i 
Volda utarbeidet av leder i UHT. Prosjektet er etablert som et satellittprosjekt til ALV- Møre (se 
videre informasjon) 

 

Foto: Brit S. Krøvel, Utprøving av Skype og nettbrett i sykehjem 

 
ALV – Møre. Arena for læring om velferdsteknologi

UHT, Senter for Omsorgsforskning Midt Norge, Ålesund kommune, Høgskolen i Ålesund og 
NAV- hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal har i 2013 inngått et samarbeid om å etablere 
en Arena for Læring om Velferdsteknologi; ALV-Møre.  Målet for ALV –Møre er å skape et 
tverrfaglig samarbeid på en felles læringsarena, der en benytter behovsdreven innovasjon 
som metode.  ALV Møre har fått tilskudd til etablering gjennom fylkesmannens prosjektsk-
jønnsmidler i 2013 og 2014. 
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Modell for ALV Møre.
Se også 
www.alv-more.no 

UHT har i andre halvdel av 2014 deltatt som aktiv aktør i regelmessige møter i ALV- Møre som 
pådriver og tjenesteutvikler av velferdsteknologi i fylket. ALV- Møre har hatt besøk av mange 
ulike kommuner, også fra andre fylker i løpet av høsten 2014. UHT har deltatt som vertskap for 
flere av besøkene. 

 
Foto: Brit S Krøvel. Besøk fra Sogn og Fjordane i ALV-Møre. 
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UHT har brakt kunnskap fra ulike prosjekter inn på ALV-Møre, f. eks. Bruk av Skype i sykehjem 
med bruker og pårørende perspektiv som sentralt element. UHT har vært pådriver til 
kompetansespredning og kartlegging av behov for kompetanse. UHT vil være involvert i 
utvikling av kursrekker innen velferdsteknologi. Arbeid med å utvikle kursrekke er utsatt til 
våren 2015. Årsaken til dette er forsinkelse av ansettelse i kombinert stilling mellom UHT og 
høgskolen i Ålesund. En person kommer på plass i en slik stilling våren 2015. 

Hverdagsrehabilitering i Møre og Romsdal 

Det foregår utprøving av hverdagsrehabilitering i flere kommuner i Møre og Romsdal. Ørsta 
og Ålesund kommune startet opp omtrent samtidig. Sunndal, Rindal, Rauma og  Molde er i 
planleggingsfasen. Volda kommune er i startgropen og Sula er med i følgeforskning i regi av 
Helsedirektoratet, som kontrollgruppe. De starter opp utprøving av hverdagsrehabilitering 
høsten 2015. 

Hverdagsrehabilitering i Ålesund kommune

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. I 2014 har det foregått utprøving og kommunen har allerede gode 
erfaringer med at tiltaket har positiv effekt både for brukere, personalet og økonomisk for 
kommunen. Det bli foretatt følgeforskning på prosjektet i regi av Helsedirektoratet.  UHT 
har i 2. halvdel av 2014 vært pådriver for å etablere kurs i motiverende intervju i samarbeid 
med virksomhet Aktivisering og velferd i Ålesund kommune. Personalet som arbeider med 
hverdagsrehabilitering har blitt prioritert som deltakere i den første satsingen for å få satt i 
gang en slik kursrekke i Ålesund. Også Høgskolen i Ålesund er samarbeidspartnere. UHT har 
også vært deltaker i diskusjoner om hvordan hverdagsrehabilitering bør spres og videreføres i 
kommunen.  
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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 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 har i 2014 har vært knyttet opp i mot pågående 
arbeid i bla. det faglige nettverket, velferdsteknologiprosjektet og i utvikling av en læringsmodell 
for etisk kompetanseheving i samarbeid med Høgskolen i
Ålesund (se også senere). 

Både USH og UHT har fått tilskudd fra KS for ta på seg oppgaven som pådriver for prosjektet 
«Samarbeid om etisk refleksjon» i eget fylke.  USH Møre og Romsdal og Rokilde sykehjem har 
samarbeidet om denne satsingen, spesielt knyttet til læringsnettverk i forbedringsarbeid som 
har blitt arrangert i Møre og Romsdal i 2014. 

Ved siden av dette har også UHT i samarbeid med kreftkoordinatorene i Sula kommune og 
Ålesund kommune arrangert felles fagdager med fokus på palliasjon og etisk refleksjon. I 
2014 har det blitt etablert et samarbeid mellom UHT og Sula kommune til å gjelde utvikling 
av palliativ plan og etisk refleksjon. Også Ålesund kommune har vært med i dette arbeidet via 
kreftkoordinator. Sula kommune har lange tradisjoner med bruk av palliativ plan og har i 2014 
fått innvilget prosjektmidler fra kompetansesenter for lindrende behandling i Midt-Norge i 
samarbeid med UHT Møre og Romsdal. Dette arbeidet har også innbefattet å integrere en slik 
plan i to ulike fagsystem, Visma profil og Gerica. UHT har deltatt på to samlinger i regi av KS med 
tema «Sammen om etisk refleksjon». UHT har også deltatt med stand på den ene samlingen. 

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 2014 har det vært gjennomført 
et program for å få etablert refleksjonsgrupper. Det har vært arrangert en kursrekke for ca 
70 ressurspersoner (ledere for refleksjonsgrupper). Etisk refleksjon er nå implementert i alle 
virksomheter innen Helse og Omsorg i Ålesund kommune. Høgskolen har som følge av å være 
delaktig i planlegging og gjennomføring av programmet utviklet en modell som er benyttet i kurs 
og studier innen etisk refleksjon. Dette har også blitt benyttet som utgangspunkt for
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 en kursrekke som ble tilbudt alle kommuner i Møre og Romsdal. UHT har hatt ansatt en person 
i 15 % stilling for å følge opp virksomheter som har hatt problemer med å etablere og drifte 
refleksjonsgrupper. 
 
Etablering av Læringsnettverk i forbedringsarbeid for alle 
kommuner i Møre og Romsdal

Det faglige nettverket i Møre og Romsdal ble etablert i 
2008. Nettverket omfatter alle kommunene i fylket, og hver 
av fylkets 36 kommuner har en eller flere kontaktpersoner. 
Ved siden av kommunene er fylkesmannen, Senter for 
Omsorgsforskning og de 3 høgskolene medlemmer av 
det faglige nettverket. Utviklingssentrene i Møre og 
Romsdal inviterte høsten 2013 alle kommunene til å 
delta med læringsteam i forbedringsarbeid. 7 kommuner 
meldte seg på læringsnettverket. Læringsnettverket er 
finansiert via Helsedirektoratet. Kommunene velger 
selv tema for forbedringsarbeidet. Teamene har fått 
undervisning og veiledning i «modell for kvalitetsutvikling», 
og fasene i modellen. Det er arrangert tre samlinger i 
2014. USHT har ved siden av Kunnskapssenteret, Senter 

for Omsorgsforskning og de tre høgskolene vært ressurspersoner og veiledere for de ulike 
teamene både på samlingene og mellom samlingene. Læringsnettverket avsluttes med en felles 
konferanse med presentasjon av forbedringsarbeidet fra de 7 kommunene 21 mai 2015. 
 
 «Lyst på livet»

UHT og Ålesund kommune har siden 2012 drevet forebyggende og helsefremmende livskafeer 
for yngre seniorer i Ålesund. Ålesund kommune har i 2014 funnet det formålstjenlig å overføre 
initiativet og driften til frivillighetssentralen. Dette har tatt tid og det har derfor ikke vært 
arrangert «Lyst på livet» kafeer i 2014. Aktiviteten vil bli satt i gang i 2015 forutsatt påmelding 
av aktuelle deltakere. UHT har vært pådriver for fortsatt drift av «Lyst på livet» i Ålesund 
kommune og har spredd informasjon om dette til andre kommuner for å motivere til oppstart 
rundt omkring i fylket.  

UHT deltar i planarbeid 

I Nasjonale mål og prioriteringer IS-1/2014 bes kommunene om å «Videreutvikle og styrke 
omsorgstjenestene, blant annet ved å sette framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i 
kommunalt planverk». 

Foto: USH. Fra læringsnettverk i forbedringsarbeid



11

UHT i Møre og Romsdal ønsker å være en pådriver for nødvendig endring i tjenestene 
og har derfor engasjert seg spesielt for å være pådriver for bruk av velferdsteknologi, for 
brukerinvolvering som drivkraft til innovasjon og for å legge til rette for økt involvering av 
frivillige. Ålesund kommune som vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester i 
Møre og Romsdal har i 2014 rullert både kommuneplan og ReHabiliteringsplan. UHT er deltaker 
i arbeidsgrupper som arbeider med begge disse planverkene og har hatt spesielt ansvar for 
å inkludere frivillighet, innovasjon, velferdsteknologi, brukermedvirkning og behovsdrevet 
innovasjon 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(virksomheter 
i Ålesund kommune, politikere, helseforetak, frivillige og  brukerorganisasjoner). Bred 
medvirkning i planarbeidet vil kunne føre til økt mobilisering for nødvendig endring.  

Forebyggende hjemmebesøk for personer 
over 75 år og motiverende intervju (MI).

Ålesund kommune har drevet tilbudet med forebyggende hjemmebesøk til eldre personer i 15 
år. Høsten 2011 fikk UHT tilskudd til å utvikling av en metodikk for forebyggende hjemmebesøk 
ut i fra egne erfaringer og resultat av systematisk litteraturoversikt. Metodikken skal ha 
nasjonal overføringsverdi. Høsten 2014 sluttføres forskningsrapporten. I «Ålesund modellen» 
er kommunikasjon og samtalen et sentralt element. Høsten 2014 startet en derfor med 
planlegging av en kurs-og veiledningsrekke innen motiverende intervju (MI). UHT har vært aktiv 
aktør i planlegging av dette arbeidet. I første omgang vil tilbudet gis til 30 personer innen Helse 
og Omsorg i Ålesund kommune. Etter hvert vil en se om dette tilbudet også kan tilbys andre 
kommuner. Høgskolen i Ålesund er viktige bidragsytere når det gjelder kompetanse på området.  

Kreftkoordinator –aktivitet 2014

Kreftkoordinator i Ålesund kommune er knyttet til UHT. Målet og hensikten med denne 
funksjonen er å styrke tilbudet til kreftrammede og deres pårørende i kommunen. 
Kreftkoordinator skal ha fokus på samarbeid, gode rutiner, undervisning og kompetanseutvikling.
Kreftkoordinator i Ålesund kommune har i 2014 også til en hvis grad arbeidet ut i mot andre 
kommuner. Merete Kløving er ansatt i stillingen og hun har i 2014 utført et svært godt 
arbeid  både i Ålesund kommune og ut mot andre kommuner på Sunnmøre som ikke har 
kreftkoordinator. 

Merete har i 2014 blant annet utført disse tiltakene i 2014 for å sette kreft på dagsorden:
- Deltatt på stands sammen med pasientforeninger 
- Holdt foredrag/innlegg i pasientforeninger, Eldrerådet, Frivillighetsforum 
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- Avisartikler med aktuelle temaer innen kreftområdet
- Artikkel i www.kreftkamp.no om kreftkoordinators funksjon 
- Skrevet om ulike aktuelle temaer i Forum for kreftsykepleie sitt Nyhetsbrev.
- Intervju i lokale aviser
- Radiointervju

Felles intervju i Sunnmørsposten, mai 2014: Kreftkoordinator Merete Kløvning Ålesund, Anett Tarberg, Ulstein kommune og Tanja Alme, Sula 

kommune

”Fredagskafe” 

Fredagskafe` er et tilbud kreftkoordinator i Ålesund kommune, Merete Kløvning har tatt initiativ 
til, og iverksatt i samarbeid med kreftkoordinator i Sula kommune, Ålesund Frivilligsentral, 
pasientforeningene. ”Fredagskafe” skal være et månedlig treffsted for mennesker som er 
berørte av kreft. Det kan være personer som har eller har hatt kreft, og pårørende. Kafeen er 
lokalisert hos Frivilligsentralen i Kirkegata i Ålesund. Den er åpen for deltakere fra Ålesund og 
omliggende kommuner. Det har vært  arrangert fire slike kafeer i 2014, og har hatt rundt 30 
deltakere hver gang. Disse har kommet fra Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven og Skodje.

Tanja Alme, kreftkoordinator i Sula, Anne Marthe Øverås, nestleder i Gynkreftforeningen iMøre og Romsdal, og Merete Kløvning, 

kreftkoordinator i Ålesund
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Mestringskurs for etterlatte 

Kreftkoordinator i Ålesund har i samarbeid med kreftkoordinator i Sula og Haram, og 
kreftsykepleier ved Lindrende enhet Helse Møre og Romsdal , arrangert mestringskurs for 
etterlatte vår og høst i 2014. Kurset går over fem kvelder, tre timer hver gang. Mestringskurset er 
utviklet av Kreftforeningen, og bygger på kognitiv teori og mindfullness. En veksler mellom teori, 
praktiske øvelser og erfaringsutveksling. Det har vært 12 deltakere til hvert av kursene, dette er 
en passe stor gruppe. Deltakerne selv gir uttrykk for at de ikke ønsker for store grupper. Det er 
sterkt å dele selv, og det er sterkt å ta del i andres historie. Kurset er åpent for alle kommuner 
på Sunnmøre og har hatt i tillegg til Ålesund  deltakere fra Giske, Sula, Skodje, Haram, Hareid 
og Herøy kommune. Siste kurskveld leverer alle deltakerne evalueringsskjema med 7 konkrete 
spørsmål. Evalueringen vurderer om kurset har gitt kunnskap som kan nyttes i hverdagen, om 
kurslederne formidler innholdet på en forståelig måte, hvordan de ulike elementene i kurset 
oppleves, og om kurset kan anbefales til andre. Kurset ble svært godt evaluert både vår og høst. 
Deltakerne beskriver det som lærerikt, nyttig og til hjelp i en sorgprosess. Alle deltakerne sier at 
de vil anbefale andre å gå kurset.

Barn som pårørende

Barn som pårørende er en gruppe som kreftkoordinator har spesiell oppmerksomhet mot. 
Ålesund kommune har dette året hatt et prosjekt om Barn som pårørende. Som følge av dette 
prosjektet er det opprettet ressurspersoner i alle virksomheter, og utarbeidet dokumentasjon-
sark på Visma Profil. (Barnearket) Det er også utarbeidet en ny prosedyre i kommunen som 
gjelder barn som pårørende innenfor rus, psykisk helse og alvorlig somatisk sykdom. Kreft-
koordinator er med både i ressursgruppen og arbeidsgruppen som har utarbeidet prosedyren. 
Kreftkoordinator er også barneansvarlig. 

Palliativ plan 

Kreftkoordinator tok i samarbeid med Lindrende enhet initiativ til å se på muligheten for å 
innføre en felles palliativ plan for Ålesund kommune. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med 
representanter fra både hjemmetjenesten, sykehjem og Visma Profilgruppen. I forkant av dette 
hadde det vært arrangert to åpne møter med teamledere og ressurssykepleiere for å kartlegge 
interessen og behovet. Det var stor interesse for å få til et felles planverktøy for å kvalitetssikre 
omsorgen i palliativ fase. En del virksomheter er allerede i gang med å bruke LCP (Liverpool care 
pathway) som kan sees på som den siste delen av en palliativ plan.

En utfordring i dette arbeidet er at kommunen er “fullelektronisk”, og at en da må se nøye på 
hvor og hvordan planen bør ligge i dokumentasjonssystemet. Dette for å sikre at nødvendig 



14

informasjon følger med når pasienten beveger seg mellom første og andrelinjetjenesten, og 
for å hindre unødig dobbeltføring. Samtidig skal det faglige ivaretas, hensikten med palliativ 
plan er å være forberedt, legge planer for mulige og forventede problemstillinger, skape 
mest mulig trygghet for pasienten, pårørende og helsepersonell. Palliativ plan skal også sikre 
brukermedvirkning. Pasientens ønsker og behov er det sentrale.

Kompetanseheving til helsepersonell 

Undervisningsdagen ”Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt” er utarbeidet av 
kreftkoordinator i samarbeid med kreftsykepleier Søgni Grøndal ved Lindrende enhet. I 2014 ble 
fagdagen arrangert 5 ganger, og med 214 deltakere totalt.  Deltakerne kom fra Ålesund, Herøy, 
Stranda, Molde, Melhus, Fræna, Ørsta og Ulstein kommune.

Kreftkoordinator har også i samarbeid med Grøndal og Lindrende 
enhet utarbeidet heftet ”Verktøy til bruk ved lindrende behandling 
og omsorg ved livets slutt” Heftet inneholder prosedyrer, linker, 
maler og annet materiell som erfaringsmessig etterspørres i arbeid 
med pasienter i palliativ fase.

I samarbeid med kreftkoordinator Tanja Alme i Sula kommune, 
har kreftkoordinator Merete Kløvning arrangert Etikkverksted for 
helsepersonell i Ålesund 3 ganger dette året. Etikkverksted skal bidra 
til interesse og kunnskap om etisk refleksjon på arbeidsplassen, og 
bygger opp under prosjektet. Etikkverkstedet arrangeres som et 
praktisk kurs, der deltakerne selv er aktive.

Rådgivning, veiledning, guide og tilrettelegge for kreftrammede

I 2014 har kreftkoordinator i Ålesund kommune møtt 62 pasienter, og 39 pårørende eller 
etterlatte. Noen av disse er enkelthenvendelser, men de fleste har det vært  kontakt med to eller 
flere ganger. Enkelte har blitt fulgt over lang tid. På grunn av kommunens størrelse prioriteres 
det å være mest pasientnær til kreftrammede som ikke mottar andre kommunale helse og 
omsorgstjenester. Det vil i praksis si de som ikke har hjemmetjeneste eller er på sykehjem. 
Pasienter og familier som har blitt fulgt tett har hatt et særskilt behov for støtte rundt seg. Det 
kan være personer som har lite nettverk, familier med barn og unge som pårørende, kreftsyke 
barn, familier med annen kulturbakgrunn, eller som har krevende tilleggsfaktorer i livet sitt.

2014 har vært et hektisk år for kreftkoordinatoren, med mange henvendelser. Siste halvår 2014 
har det vært en økning av kontakt som gjelder innvandrere og fremmedspråklige. Dette er ofte 
mange utfordringer knyttet til disse henvendelsene. 

”Verktøy lindrende behandling.”
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Mange har lite nettverk rundt seg, språkvansker, og kulturforskjeller når det gjelder holdning 
til informasjon til pasient og pårørende. Det har også vært flere saker med barn og unge som 
pårørende, og kreftkoordinator har hatt mye samarbeid med barnehager og skoler, helsestasjon 
og PPT i disse sakene. Kreftkoordinator har også vært involvert i saker der barn er rammet av 
kreft.

Delmål 2 Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet 
til elever, lærlinger og studenter

Delt stilling mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester og Høgsko-
len i Ålesund

I 2014 inngikk UHT og Høgskolen i Ålesund en samarbeidsavtale om en delt stilling. Personen 
som ansettes skal være ansatt ved høgskolen i Ålesund, men skal ha 50 % av arbeidsinnsatsen 
rettet mot høgskolen og 50% av aktiviteten rettet mot Utviklingssenteret. Arbeidsoppgavene vil 
være:
• Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud
• Utvikling av forskningsprosjekter
• Undervisning
• Kompetanseutviklende tiltak innen velferdsteknologi rettet mot ansatte i kommuner
• Deltagelse i planlegging og drift av læringsnettverk for velferdsteknologi

Personen skal i den delen som knyttes til Utviklingssenteret ha en utadrettet arbeidsform 
mot de ulike kommunene i Møre og Romsdal. Oppgavene rettes mot velferdsteknologi 
og innovasjon.  Stillingens varighet vil i første omgang være 2 år, men med mulighet for 
forlengelse.  Personen vil også ha en viktig rolle i ALV- Møre og vil kunne være en pådriver for at 
studenter fra ulike studieretninger samarbeider og deltar på læringsarena for velferdsteknologi 
etablert ved høgskolen i Ålesund.  

Tverrprofesjonell praksis i helse og sosialsektoren

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 understrekes det at 
innholdet i helse- og sosialfagutdanningen bør endres. Sykepleierstudentene bør få en større 
forståelse av andre profesjoners ansvarsområde i kommunehelsetjenesten og kunnskap om 
behovet for tverrprofesjonell tilnærming i helse- og omsorgstjenesten. 
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Det er ønskelig å utvikle en modell som gir studentene en større forståelse for eget og andres 
ansvarsområde til beste for pasienten/brukeren. Høsten 2014 og våren 2015 planlegges tilbudet 
som settes i gang høsten 2015. 

Delmål 3 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte

Hospitering og undervisning- lindrende behandling

UHT ved Blindheim omsorgssenter har solid erfaring innen hospiteringsordning for palliasjon. I 
2014 fikk prosjektet avslag på søknad om midler fra Helsedirektoratet. Etter god dialog gjennom 
UHTs styringsråd fikk ordningen imidlertid tilskudd fra fylkesmannen i Møre og Romsdal 
gjennom kompetanseløftet slik at Blindheim omsorgssenter kan fortsette sitt enestående arbeid 
med å invitere til hospitering for andre kommuner i Møre og Romsdal og også andre kommuner 
utenfor fylket. UHT har i samarbeid med Blindheim omsorgssenter og kreftkoordinator i Ålesund 
kommune også arrangert fagdager for andre kommuner innen palliasjon. 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har invitert alle 36 kommuner i Møre 
og Romsdal til å delta i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. I 2014 ble 
det arrangert tre samlinger i perioden januar til juni. 13 kommuner deltok i  læringsnettverket. 
UHT ansatte prosjektleder i 20 % stilling for å lede kampanjen. Dette har vært opplevd som 
en krevende, men en utrolig nyttig satsing. UHT har arrangert 3 samlinger for 17 team og 
13 kommuner første halvår 2014. Høsten 2014 har det blitt utarbeidet en sluttrapport om 
satsingen.

Nå mål i Demensplan 2015 (2020) og besøk i «demenslandsby» 

UHT og USH er med i samarbeidsgruppe i regi av fylkesmannen der en sammen med Helse 
Møre og Romsdal skal finne ulike strategier for å nå målene i Demensplan 2015 i fylket. UHT har 
deltatt i møtevirksomhet vår og høst 2014 for å legge strategier for arbeidet, samt arrangere 
konferanse med tema Demensplan 2015. Konferansen arrangeres 11. og 12. mars 2015. UHT 
har i regi av fylkesmannen i Møre og Romsdal deltatt på studietur til Amsterdam for å besøke 
«demenslandsbyen» Hogeweyk.
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Foto: Brit S. Krøvel. Til venstre: de vakre kanalene i Amsterdam  Til høyre: Musikkommet i demenslandsbyen De Hogeweyk i Amsterdam.  

Arbeidsgruppen for Fylkesmannens årlige Omsorgskonferanse 

UHT og USH er faste medlemmer i arbeidsgruppe i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
som arrangerer årlige Omsorgskonferanser. Konferansen i 2014 ble arrangert i Ålesund 24 og 
25. september 2014. De årlige konferansene har fast innslag der årets omsorgspris blir delt 
ut. I 2014 fikk Utviklingssenter for sykehjem i Kristiansund kommune omsorgsprisen for sitt 
arbeid medbrukerinvolvering i sykehjem. Gratulerer med prisen!
  
Felles ernæringskonferanse Helseforetak og USHT. 

UHT og helseforetaket (Helse Møre og Romsdal)arrangerte våren 2012 felles fagdag med 
tema nasjonale retningslinjer og underernæring. 21.oktober 2014  arrangerte USH, UHT og 
Helseforetaket en oppfølgingsdag, der temaet var spesielt rettet inn mot samhandling på tvers 
av nivået helseforetak og kommuner. 

Delmål 4 Tilrettelegger for forskning og utvikling 

Forskningsprosjekter UHT/Ålesund kommune i samarbeid med 
forskningsinstitusjoner: 

 «Utvikling av metodikk for forebyggende hjemmebesøk».
Høsten 2014 har forskningsarbeidet knyttet til utvikling av metodikk for forebyggende 
hjemmebesøk gått inn i avslutningsfasen. Rapporten vil bli ferdigstilt våren 2015. 
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Velferdsteknologi, Skype i sykehjem

UHT har i 2013 og 2014 vært leder for prosjekt «Skype i sykehjem» ( se tidligere).  
Utprøvingen har blitt godt dokumentert av UHT og SOF (senter for omsorgsforskning) og vil bli 
benyttet som materiale til videre forskning.

Leder for UHT Møre og Romsdal,  Ålesund, fullfører høsten 2014 sin Mastergrad i 
Samfunnsplanlegging og ledelse. Dette vil føre til bedre forutsetninger for forskningssamerbeid.  

Hverdagsrehabilitering

Utprøving av hverdagsrehabilitering i Ålesund kommune vil bli fulgt av forskning på nasjonalt 
nivå i regi av Helsedirektoratet.

Læringsnettverk i velferdsteknologi

Det er knyttet forskning til læringsarenaen (se tidligere)  via Høgskolen i Sør Trøndelag ved 
Sigrid Nakrem. 

Andre aktiviteter/Samarbeidspartnere/ Ulike samar-
beidsfora og arrangement høsten 2014:

Samarbeid forprosjekt kvalitetsindikatorer med Helsedirektoratet

I forbindelse med at Helsedirektoratet har ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde 
nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgssektoren er det fremmet en anbefaling om 
at det utvikles nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor både legemiddel og ernæring. I denne 
forbindelse ble det satt i gang et forprosjekt der Helsedirektoratet samarbeider med sykehjem 
og hjemmetjeneste for å skaffe en oversikt over dagens legemiddelpraksis (kartlegge og 
beskrive status) og mulighetene for å registrere dagens praksis i journalsystemet. UHT i Møre 
og Romsdal ble forespurt om å delta og takket ja. UHT organiserte svar på spørreundersøkelse 
både i sykehjem og hjemmetjenester i vertskommunen, Ålesund kommune. Svarene ble 
rapportert inn i desember 2014. 
 
Det faglige nettverk i Møre og Romsdal:

UHT og USH i Møre og Romsdal har sammen med fylkesmannen i Møre og Romsdal, de tre 
høgskolene i Molde, Ålesund og i Volda, Senter for omsorgsforskning og alle de 36 kommunene 
i Møre og Romsdal etablert et faglig nettverk.
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Foto: USH. Det overordna fagnettverket under samlingen den 10. desember 2014.

Kommunene er delt inn i 4 nettverk som har møter sammen med USHT minimum en gang 
per år. Det arrangeres møte i det overordna faglige nettverket en gang per 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 per år. Nettverket har egen nettside: www.
ogbedreskalvibli.com

Foto: Brit S Krøvel. Nettverkssamling på vakre Smøla 

UHT har i 2014 besøkt alle de fire nettverkene i 2014.

Regionalt nettverk USHT
USHT i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har sammen med Senter for om-
sorgsforskning etablert et regionalt nettverk. Nettverket møtes minst en gang  per år. Høsten 
2014 har UHT vært deltaker i planleggingsgruppen for samling i 2015. Det er UHT i Sør Trøn-
delag, Åfjord kommune, som skal være arrangør for denne samlingen. 

Nasjonalt nettverk

UHT deltok også høsten 2014 på Helsedirektoratets samling for landets Utviklingssentre på 
Gardermoen. 




