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Forord 

 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er en del av Helsedirektoratets 

nasjonale nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.  Som 

hovedregel har hvert fylke et utviklingssenter for sykehjem og et for hjemmetjenester. 

Utviklingssenter for sykehjem ligger i Kristiansund kommune, og Utviklingssenter for 

hjemmetjenester er lagt til Ålesund kommune. 

Som vi vet er det glidende overganger mellom tjenesteområdene, og mange 

utfordringer er like. Utviklingssentrene har som viktigste oppgave å være pådriver for 

kvalitet- og kompetanse i kommunene i eget fylke. I Møre og Romsdal samarbeider 

utviklingssentrene tett om å innfri denne oppgaven, spesielt i våre faglige nettverk og 

i læringsnettverkene. Begge utviklingssentrene har et nært samarbeid med 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Helse - og sosialavdelingen. Vi inviteres 

gjensidig inn i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som hører inn i 

hverandres ansvarsområder, som fagdager, konferanser, faglige nettverk og møter. 

En spesielt viktig samarbeidspartner for USH Møre og Romsdal er Høgskolen i 

Molde.  Uten dette samarbeidet har det ikke vært mulig å drive Utviklingssentrenes 

stadig økende utadrettede virksomhet i eget fylke.  

I år er Utviklingssentrene inne i siste år av strategiperioden 2011 -2015; Utvikling 

gjennom kunnskap. Alle landets Utviklingssenter blir evaluert ut i fra måloppnåelse. 

Resultatet av dette sett i sammenheng med nye utfordringer og retninger i 

omsorgstjenestene vil være avgjørende for den videre satsingen.  Inntil videre satser 

vi for fullt på å være gode pådrivere for kvalitet- og kompetanseutvikling, og ikke 

minst for nytenkning og innovasjon for å skape enda bedre brukerorienterte og 

bærekraftige tjenester. Denne rapporten er en kort oppsummering av aktiviteten siste 

halvår. For videre lesing om gjennomførte og kommende satsninger- følg oss på:    

 www.ogbedreskalvibli.com  - Nettverksblogg 

 www.facebook.com/rokildeush - Facebook 

 @rokildeush – Twitter 

 

 
Inger-Lise Lervik og Linda Kornstad Nygård 
USH Møre og Romsdal 
Juni, 2015 
     

 

Forsidebilde: Læringsnettverk i forbedringsarbeid. Nettverksarbeid og læringsnettverkene har i stor 
grad preget aktiviteten ved utviklingssenteret de seneste årene.  
Foto: Petter Ingeberg 

 

http://www.ogbedreskalvibli.com/
http://www.facebook.com/rokildeush
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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: 

 

Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har gjennomført flere læringsnettverk de siste 

3 årene. 2 Læringsnettverk ble avsluttet med erfaringskonferanser i juni 2015, og et 

nytt vil bli etablert fra høsten- læringsnettverk i Velferdsteknologi og 

tjenesteinnovasjon.  

 

Collage team i Læringsnettverk forbedringsarbeid 2015 

Vi viderefører det faglige nettverket for Møre og Romsdal med distriktvise og 

temabaserte samlinger. Vi arrangerer- eller også deltar i arbeidsgrupper for 

konferanser og fagdager sammen med våre samarbeidspartnere.  

 



 

Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 

Dette halvåret har Rokilde sykehjem tatt imot 10 nye helserekrutter, gjennom det 

nasjonale prosjektet «Menn i Helse». Utviklingssenteret har deltatt i intervju og 

utvelgelse av aktuelle kandidater. Les blogginnlegg fra kick-off. I tillegg har 

Utviklingssenteret koordinert studenter fra høgskolen som har praksisplass på 

Rokilde sykehjem.  

Pådriver for kompetanseutvikling 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har samarbeidet med høgskolen i 

Molde om etablering av to videreutdanninger. Første kull i Trygg 

legemiddelhåndtering ble uteksaminert våren 2015, og et nytt kull starter fra høsten 

2015. I tillegg startes videreutdanning i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i 

offentlig sektor i Kristiansund fra høsten 2015.   

Tilrettelegger for forskning og utvikling  

Det har vist seg vanskelig å få til gode forskningssøknader fra Utviklingssenter for 

sykehjem, til tross for godt samarbeid med både Høgskolen i Molde, Møreforsking og 

Senter for Omsorgsforsking. Hovedsakelig handler dette om at det er vanskelig å 

stille med tilstrekkelig egeninnsats, og det har det siste året blitt tydelig at 

kommunene ikke er organisert for å tilrettelegge for forsking. Utviklingssenter har 

fått viderebringe disse erfaringene til samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 

i helseforetak, høgskoler og kommuner, og det jobbes på flere hold med å legge til 

rette for å opprette hensiktsmessige fora for forskning.  

http://mennihelse.no/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/08/kick-off-menn-i-helse/


Læringsnettverk i forbedringsarbeid – erfaringskonferanse og 

sluttrapport 

 

Læringsnettverket i forbedringsarbeid ble etablert våren 2014 og er utførlig omtalt i 

rapport for andre halvår 2014.  Og videre i ulike innlegg på bloggen Ogbedreskalvibli. 

Siste ordinære samling i læringsnettverket ble gjennomført i desember 2014.  Våren 

2015 har teamene arbeidet med egne bidrag i en felles sluttrapport, samt med å 

videreføre forbedringsarbeidet på egne arbeidsplasser.  

 

 
Til venstre: Sluttrapport fra teamene som har 
deltatt i Læringsnettverk i forbedringsarbeid i Møre 
og Romsdal. 
 
 
21. mai var alle teamene samlet for en felles 
erfaringskonferanse. Teamene presenterte resultat 
av sine forbedringsprosjekter for hverandre, for 
inviterte tilhørere og ikke minst for et eget 
fagpanel. 
 

 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/06/ush-more-og-romsdal-publiserer-arsrapport-siste-halvar-2014/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/06/ush-more-og-romsdal-publiserer-arsrapport-siste-halvar-2014/
http://ogbedreskalvibli.com/2014/12/02/tredje-samling-laeringsnettverk-i-forbedringsarbeid/
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/05/sluttrapport-forbedringsnettverk-revidert-28-mai.pdf
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/05/sluttrapport-forbedringsnettverk-revidert-28-mai.pdf
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/05/sluttrapport-forbedringsnettverk-revidert-28-mai.pdf
http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/21/vi-feirer-erfaringskonferanse-for-laeringsnettverk/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/21/vi-feirer-erfaringskonferanse-for-laeringsnettverk/


Velferdsteknologi 

  
Utviklingssenteret deltar i det midtnorske velferdsteknologinettverket. Vi har en 
pådriverrolle for kommunene i Møre og Romsdal, og vi har utarbeidet verktøy i bruk 
av VFT i samarbeid med Høgskolen i Molde.  Begge utviklingssentrene i fylket deltok 
dessuten på Nordisk velferdsteknologikonferanse i Tromsø i juni 2015. Vi rapporterte 
fra konferansen  på nettverksbloggen.  
 

Det midtnorske velferdsteknologinettverket 

Nettverket ble etablert våren 2014 etter at Det Midtnorske 

velferdsteknologiprosjektet ble avsluttet. Tidligere og nye deltakerkommuner møtes 

for erfarings- og kunnskapsutveksling, læring og ikke minst strategiske diskusjoner.   

 

 

 

Deltakere i det midtnorske 
velferdsteknologinettverket samlet i 
Steinkjer i februar 2015  

Nettverksmøte på Ladesletta i Trondheim i 
mai 2015.  

 

Læringsnettverk i velferdsteknologi- erfaringskonferanse og sluttrapport 

 

I oktober 2014 startet Læringsnettverk i velferdsteknologi. Satsingen var et resultat 

av arbeidet som er lagt ned i Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet.  

I Møre og Romsdal ble det startet læringsnettverk i samarbeid med 

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, som står for 

den praktiske gjennomføringen. Samling nummer 2 og 3, samt erfaringskonferansen 

ble gjennomført første halvår 2015.  

http://ogbedreskalvibli.com/2015/06/16/nordisk-konferanse-i-velferdsteknologi-i-tromso/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/06/16/nordisk-konferanse-i-velferdsteknologi-i-tromso/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/24/samling-i-steinkjer-for-det-midtnorske-velferdsteknologinettverket/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/24/samling-i-steinkjer-for-det-midtnorske-velferdsteknologinettverket/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/24/samling-i-steinkjer-for-det-midtnorske-velferdsteknologinettverket/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/29/det-midtnorske-velferdsteknologinettverket-mote-i-trondheim/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/29/det-midtnorske-velferdsteknologinettverket-mote-i-trondheim/


Samling nummer 2 ble gjennomført i januar, og tjenestedesignere fra Designit Oslo 

hadde det faglige ansvaret for samlingen hvor deltakerne blant annet lærte å lage en 

tjenestereise og å beskrive scenario.  

På samling nummer tre hadde teamene forberedt presentasjoner på temaet 

gevinstrealisering.  

 
 

Kreative øvelser på samling nummer 2. 
  
 

Samling nummer 3 i april. Tema var 
gevinstrealisering.  

 

Felles erfaringskonferanse 

De tre læringsnettverkene i Midt-Norge arrangerte en felles erfaringskonferanse 

28.mai i Ålesund. Alle teamene fra hele regionen hadde med posters, og utvalgte 

team fra hvert fylke presenterte sine prosjekt. I tillegg var det faglige innlegg og 

sofadebatt. Det er publisert en felles sluttrapport for alle de tre læringsnettverkene.  

Dagen før dagen ble det arrangert et kveldsseminar for deltakere med tidlig ankomst. 

Tema for denne samlingen var blant annet etiske og juridiske problemstillinger 

knyttet til bruk av velferdsteknologi.  

Kort om kveldsseminaret 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/01/28/laeringsnettverk-i-velferdsteknologi-i-more-og-romsdal-andre-samling/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/01/28/laeringsnettverk-i-velferdsteknologi-i-more-og-romsdal-andre-samling/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/01/28/laeringsnettverk-i-velferdsteknologi-i-more-og-romsdal-andre-samling/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/01/28/laeringsnettverk-i-velferdsteknologi-i-more-og-romsdal-andre-samling/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/03/17/samling-3-laeringsnettverk-i-velferdsteknologi/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/03/17/samling-3-laeringsnettverk-i-velferdsteknologi/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/27/kveldsseminar-om-velferdsteknologi/


  
Erfaringskonferansen ved Scandic Parken, 
Ålesund 28.5.2015 

Felles sluttrapport.  
 

 

Våke- arbeidsheftet 

 

I mars 2014 ble Våke- refleksjonsheftet 

publisert.  Våren 2015 ble Våke- arbeidsheftet 

publisert. Heftet er utarbeidet av USH Møre 

og Romsdal i samarbeid med Høgskolen i 

Molde. Utviklingsagenter fra hele region Midt-

Norge har bidratt med case til arbeidsheftet.  

 

Begge heftene kan lastes ned gratis fra 

Nettverksbloggen www.ogbedreskalvibli.com  

 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/28/det-midtnorske-velferdsteknologinettverket-erfaringskonferansen/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/28/det-midtnorske-velferdsteknologinettverket-erfaringskonferansen/
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/05/samlet-sluttrapport-fra-alle-deltakerkommunene-i-de-midtnorske-lc3a6ringsnettverkene-2014-2015.pdf
http://www.ogbedreskalvibli.com/


Det faglige nettverket i Møre og Romsdal 

 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal samarbeider om drift av det faglige nettverket 

i fylket, og det legges opp til 1-2 møter i hvert nettverksdistrikt per år. 

Nettverksdistriktene er Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre nord og Sunnmøre sør.  

Våren 2015 er det gjennomført 2 møter.  

 

11.mai i Ålesund 

Nettverk Sunnmøre nord og Sunnmøre sør møttes 11.mai på Høgskolen i Ålesund.  

ALV- arena for læring om velferdsteknologi er et laboratorium for læring og utvikling 

av velferdsteknologi, og var utgangspunkt for samlingen.  

 

 

Tone Kirkhorn presenterer nytt om velferdsteknologi for nettverket 

Tone Kirkhorn presenterte fra et møte med det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet «Samveis», med informasjon om hva som skjer 

nasjonalt i forhold til arkitektur og system:  «Hva skal vi i Møre og Romsdal jobbe 

med? Hovedmål for våre lokale prosjekt må være tjenesteutvikling, mens testing av 

teknologi skal skje sentralt.»   

http://www.alv-more.no/om-alv-more


Det ble  oppfordret til å høste erfaringer fra andre kommuner når man skal ta i 

bruk/planlegge velferdsteknologi. Både «Velferdsteknologi» og «arena#samveis» er 

aktive diskusjonsgrupper på Facebook. Samveis har også aktiv  YouTube- konto. 

Blogginnlegg fra nettverksmøtet 

 
 

 

16.juni i Kristiansund 

Nettverk Nordmøre og nettverk Romsdal gjennomførte felles fagdag i aktiv omsorg 

16.juni i Kristiansund. 35 personer var samlet fra Sykehjem, hjemmetjenester og 

dagavdelinger.  

 

Noen av de fremmøtte på nettverkssamlingen i Kristiansund. «Menn i helse» var 

godt representert.  

Marit Hoemsnes Angen fortalte om arbeidet ved Råkhaugen i Molde kommune, et 

dagtilbud for personer med demens.  Følg gjerne Råkhaugen på Facebook – der er 

det mange flotte tips om aktiviteter. Ida Ranheim fra Rokilde sykehjem presenterte 

trivselsvennordningen, sammen med frivillig trivselsvenn Janne Betten 

Grønseth. Trivselsvenn er også på Facebook, og her kan dere finne flere lenker til 

videoreportasjer om ordningen. Manuela Erlbech viste bilder og gav praktiske tips for 

å komme i gang med tegning og maling, og fortalte gode historier om hva personer 

med demens kan formidle gjennom bilder. 

 

https://m.youtube.com/channel/UClvKZtBrjEudicdLdgrIoiw
http://ogbedreskalvibli.com/2015/05/11/nettverksmotet-pa-sunnmore/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A5khaugen-dagsenter/426961454041790?fref=ts
https://www.facebook.com/trivselsvenn?fref=ts


Anna Fagereng og Oddrun Sørvik fra Averøy sykehjem presenterte arbeidet de gjorde 

i læringsnettverk i forbedringsarbeid, der de jobbet med tilstedeværelse i 

avdelingenes fellesstuer. De har gjort et flott arbeid , med holdningsendring til aktiv 

omsorg.  

Blogginnlegg fra nettverksmøtet i Kristiansund.  

Samarbeid med høgskolen- videreutdanninger 

 

Utviklingssenteret har samarbeidet med Høgskolen i Molde om utvikling og drift av 

to videreutdanninger, begge på masteremner på 15 studiepoeng.  

Trygg legemiddelhåndtering 

Denne utdanningen ble startet opp høsten 2014 og bygger direkte på erfaringer vi 
gjorde ved gjennomføring av læringsnettverket “Trygg legemiddelbruk i sykehjem”. 
Fra høsten 2015 er den økt opp fra 10- til 15 studiepoeng, og har fått et enda 
tydeligere fokus på forbedringskultur.  Utviklingssenteret har innledet samarbeid 
med Pasientsikkerhetsprogrammet for å tilpasse utdanningen til målsetningene i 
programmet.  
 

 
 
Våren 2015 ble studentene fra første kull uteksaminert. Mandag 13. og tirsdag 14. 
april var Høyskolesenteret i Kristiansund arena for en festforestilling, nemlig muntlig 
eksamen i videreutdanningen «Trygg Legemiddelhåndtering».  
Team eller enkeltstudenter fra til sammen 16 arbeidsplasser i Møre og Romsdal la 
frem sine forbedringsarbeid for sensorer, panel, medstudenter og tilhørere. Her fikk 

https://www.facebook.com/averoysykehjem?fref=ts
http://ogbedreskalvibli.com/2015/06/16/nettverksmote-fagdag-aktiv-omsorg/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/21/trygg-legemiddelhandtering/


vi høre om mye fantastisk arbeid og kreativitet! Studentene har brukt modell for 
kvalitetsforbedring  til å ta tak i utfordringer innen legemiddelhåndtering som de selv 
kjenner på i arbeidshverdagen – og dette har gitt utrolige resultater. 

 

 
Skjermdump fra Høgskolen i Molde sine nettsider om videreutdanningen. 

 

Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor 

 

Videreutdanningen er utviklet av 

Høgskolen i Molde i samarbeid med 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og 

Romsdal, og starter høsten 2015. 

Tilbudet er i tråd med sentrale føringer 

om å øke innovasjonskompetansen i 

offentlig sektor, og utviklingssenterets 

pådriverrolle om å spre kunnskap om 

nye arbeidsmetoder for å løse dagens og 

morgendagens utfordringer.  I løpet av 

våren 2015 utarbeides program og 

innhold for studiet, samt at det gjøres 

avtaler med aktuelle aktører. 

 

Mer på Høgskolen i Molde sine nettsider 

 
 

 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-gang/modell-for-kvalitetsforbedring
http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-gang/modell-for-kvalitetsforbedring
http://www.himolde.no/studier/Trygglegemiddelhndtering/Sider/side.aspx
http://www.himolde.no/studier/Behovsdrevetinnovasjonogtjenestedesignioffentligsektor/Sider/side.aspx


Ernæringsnettverk 

 

Opplæringsverktøyet «Kostkofferten» ble gitt ut av USH i 2014, med støtte fra 

Helsedirektoratet. Kofferten inneholder filmer, arbeidshefter og andre verktøy for 

ernæringsarbeid – og er så solgt i 100 eksemplarer. I tillegg ble det levert ut en til 

hvert Utviklingssenter i Norge under årskonfereransen på Helsedirektoratet i 

oktober. Prosjektet ble også presentert på erfaringskonferansen for 

tilskuddsordningen « Kompetansehevende tiltak ernæring i pleie og omsorg». 

I Kristiansund kommune fikk hver sykehjemsavdeling utdelt Kostkoffertmateriale, 

etter at de fikk tilskudd fra fylkesmannen over «Kompetanseløftet». Det ble samtidig 

opprettet et ernæringsnettverk, bestående av to representanter fra hver avdeling. 

Disse fikk en mer grundig gjennomgang av Kostkofferten, og en arena for diskusjon 

rundt ernæringsarbeid. Ernæringskontaktene skal sette i gang nye Kostkoffert -

grupper i sin avdeling – slik at alle ansatte har gjennomgått opplæringsprogrammet. 

De hadde anledning til å be om oppstarthjelp fra Utviklingssenteret, og flere 

avdelinger benyttet seg av dette.  

Som en del av kostkoffert-opplæringen startet ernæringskontaktene å gjøre målinger 

av nattfaste. Les mer på bloggen. 

 

 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/03/23/erfaringskonferanse-kompetansehevende-tiltak-ernaering/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/03/23/erfaringskonferanse-kompetansehevende-tiltak-ernaering/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/03/13/maling-av-nattefaste/


Trivselsvenn – fra idé til suksess 

 

Trivselsvenn i sykehjem gikk over fra pilotprosjekt til drift i februar 2015, og 

ordningen er nå spredd til de andre sykehjemmene i Kristiansund.  Det er opprettet 

et eget trivselskontor og ansatt trivselskoordinatorer. Les mer om satsingen, last ned 

heftet om Trivselsvennordningen og se film.  

 

 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/26/trivselsvenn-fra-ide-til-suksess/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/02/26/trivselsvenn-fra-ide-til-suksess/

