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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. 

Begge utviklingssentrene har et nært og svært viktig 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. Høgskolen i 

Molde og Senter for Omsorgsforskning, Midt er også viktige samarbeidspartnere for 

USH Møre og Romsdal.  Uten dette samarbeidet hadde det ikke vært mulig å 

opprettholde driften.   

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

gjennom kunnskap. Alle landets Utviklingssentre 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 av 2015. 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   
USH Møre og Romsdal 
Desember, 2015 
     

Forsidebilde: Kristiansund havn  
Foto: Inger-Lise Lervik 
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Evaluering av landets utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

 

Arbeidet på Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal bygger på visjonen fra 

Utviklingssentrenes overordnede strategi (2011-2015): «Utvikling gjennom kunnskap».  

I år har NIBR og NIFU på oppdrag av Helsedirektoratet foretatt en omfattende 

evaluering. Rapporten som ble offentliggjort på tampen av strategiperioden sier 

følgende (Helsedirektoratet.no):  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal 

satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. 

Satsingen er finansiert av Helsedirektoratet. Det er i dag 38 utviklingssentre, og 

hovedfunksjonene er: 

 Drive lokalt utviklingsarbeid med utgangspunkt i kommunale behov 

 Være pådrivere for at statlig politikk settes i verk i kommunene 

 

Gode på samarbeid 

Evalueringen viser at det skjer mye rundt utviklingssentrene. De samarbeider med 

mange ulike aktører, og av disse er fylkesmennene den viktigste. Andre viktige 

samarbeidspartnere er KS, høgskoler og universiteter og sentre for 

omsorgsforskning. De samarbeider også med private aktører, særlig i utprøving av 

velferdsteknologi. 

De større kommunene samarbeider i større grad enn de mindre med 

utviklingssentrene, avstanden til sentrene har også betydning. Det er stor variasjon 

i hvor godt sentrene når ut til kommunene i sine fylker. 

Samlokalisering er positivt 

Det er også tydelige positive effekter av at sentrene er samlokalisert. Derfor 

anbefaler evalueringen å etablere et felles utviklingssenter i hvert fylke.  

Evalueringen viser også at det er store forskjeller mellom utviklingssentrene, blant 

annet når det gjelder tilføring av eksterne midler, størrelse på prosjekter og 

forankring i vertskommunen. 

Helsedirektoratet samlet landets utviklingssenter, sentrene for omsorgsforskning og 

andre aktører i oktober 2015 for gjennomgang av evalueringsrapporten. Det ble også 



åpnet for å komme med skriftlige innspill til rapporten innen utgangen av 2015. En 

innstilling til videreføring av utviklingssentrene skal være klar før sommeren 2016.   

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal arbeider for å videreføre rollen som 

pådriver, spesielt i forbindelse med å skape nye og bedre løsninger for helse- og 

omsorgstjenestene. Dette skjer i samarbeid med høgskolen i Molde, og har fått 

arbeidstittelen «Mindlab Møre og Romsdal». Forslaget om videreføring av USH Møre 

og Romsdal i nytt konsept er oversendt Helsedirektoratet som innspill til det videre 

nasjonale arbeidet.  

Mindlab Nordmøre* 
*Geografisk nedslagsfelt er under vurdering  

Som nevnt i forrige avsnitt har Utviklingssenter for sykehjem startet et arbeid i 

samarbeid med Høgskolen i Molde for å finne nye og bedre metoder som pådrivere 

for tjenesteinnovasjon.  I løpet av 2015 har Høgskolen i Molde og USH for sykehjem 

samarbeidet tett med regional- og næringsavdelingen ved Møre og Romsdal Fylke. 

Fylkeskommunens veiledere har gitt råd, kommet med innspill og dessuten bidratt 

økonomisk. Det samme har Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har deltatt i 

samtaler og diskusjoner, samt bidratt med tilskudd til utredningsarbeidet fram til 

mars 2016.  

Målet med utredningen er å utforme en modell som beskrevet over, samt å utarbeide 

en søknad for etablering av av Mindlaben og følgeforskning i utprøvingsperioden 

2016-2019. 

 



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 startet 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.   Videreutdanningen har fokus på ulike 

temaer som inngår i ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; bla 

brukerinvolvering, ulike verktøy og ledelse av endringsprosesser. 

 

Over: Pedro Janeiro fra Portugal er «Head of businessdesign» ved Novabase i Lisboa. Han har vært 

en av hovedarktiektene bak studiet og han deltok selv på første samling med forelesninger og 

workshops. Her Bildet er tatt av Jens Petter Straumsheim, og er hentet fra Høgskolen i Molde sine 

sider: http://www.himolde.no/aktuelt/Sider/Oppstart-for-unikt-studium-i-innovasjon-og-

tjenestedesign.aspx  

 

De første studentene har jobbet med et svært tidsaktuelt tema, nemlig flyktninger og 

immigranters møte med Norge og det norske samfunnet. Studentene gjennomførte 

intervjuer og hjemmebesøk hos flyktningene allerede på første dag av studiet. 

http://www.himolde.no/aktuelt/Sider/Oppstart-for-unikt-studium-i-innovasjon-og-tjenestedesign.aspx
http://www.himolde.no/aktuelt/Sider/Oppstart-for-unikt-studium-i-innovasjon-og-tjenestedesign.aspx


 

 

Til venstre:  
Fagansvarlig Trude Fløystad Eines i 
lokalavisen. Faksimile fra Tidens Krav sin 

reportasje om 26.juni 2016.  
 
35 studenter fra de fleste forvaltningsnivå og fra 

mange deler av  landet deltar på 

v idereutdanningen. Les mer på Høgskolen i 

Molde sine sider om studiets oppbygging: 

http://www.himolde.no/studier/Behovsdreveti

nnovasjonogtjenestedesignioffentligsektor/Side

r/side.aspx 

 

Til høyre: 

Kaja Misvær, høgskolelektor ved Arkitekt – og 

designhøgskolen i Olso er en av landets mest 

erfarne tjenestedesigne. Hun har hatt en viktig 

rolle i utvikling av studiet, samt at hun har hatt 

det faglige ansvaret for samling nummer 2 i 

november saman med sin kollega og stipendiat 

Frida Almqvist. Foto: Arild Johan Waagbø. Mer 

frå Panorama sin dekning av samlingen i 

november: 

http://panorama.himolde.no/stikkord/tjenestedes

ign/   

 

  

Studenter i arbeid. Bilder: USH Møre og Romsdal. Les mer på 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/11/12/tjenestedesign-i-offentlig-sektor-praksisrettet-laering/ 

http://www.himolde.no/studier/Behovsdrevetinnovasjonogtjenestedesignioffentligsektor/Sider/side.aspx
http://www.himolde.no/studier/Behovsdrevetinnovasjonogtjenestedesignioffentligsektor/Sider/side.aspx
http://www.himolde.no/studier/Behovsdrevetinnovasjonogtjenestedesignioffentligsektor/Sider/side.aspx
http://panorama.himolde.no/stikkord/tjenestedesign/
http://panorama.himolde.no/stikkord/tjenestedesign/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/11/12/tjenestedesign-i-offentlig-sektor-praksisrettet-laering/


Pasientsikkerhet; Scottish Fellowship og Trygg 

legemiddelhåndtering i hjemmetjenestene   

 

Over heading fra de offisielle nettsidene til pasientsikkerhetsprogrammet: 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender  

 

Våren 2015 fullførte første kull ved Høgskolen i Molde, avdeling Kristiansund studiet 

«Trygg legemiddelhåndtering» http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/21/trygg-

legemiddelhandtering/  Studenter fra Hjemmetjenestene i Kristiansund kommune 

hadde jobbet med legemiddelrelaterte utfordringer i studietiden, og hadde 

identifisert noen viktige forbedringsområder.   

Utviklingssenteret hadde allerede søkt Fylkesmannen om kompetanse- og 

innovasjonstilskudd for å utvikle og implementere verktøy for Trygg 

legemiddelhåndtering da Helsedirektoratet la ut følgende utlysning: 

Til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten 

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år et opplæringsprogram for klinikere i  

pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk (les mer om The Scottish Quality and safety fellowship 

http://www.qihub.scot.nhs.uk/education-and-learning/scottish-quality-and-safety-fellowship.aspx 

Skottland har bedt det norske sekretariatet om å vurdere søknadene fra Norge og velge tre kandidater 

ti l  programmet.  

I samråd med enhetsleder for hjemmetjenesten, søkte Utviklingssenteret om opptak i 

programmet, og var en av de tre heldige som fikk tildelt plass; den eneste 

representanten fra kommunehelsetjenesten. De to andre norske deltakerne er 

tilknyttet helseforetak.  

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/21/trygg-legemiddelhandtering/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/04/21/trygg-legemiddelhandtering/
http://www.qihub.scot.nhs.uk/education-and-learning/scottish-quality-and-safety-fellowship.aspx


Prosjektgruppen består av de to ressurssykepleierne som begge har fullført studiet «Trygg 

legemiddelhåndtering». Fra høyre mot venstre; Marie Faksvåg og Hildegunn Flaten Frøseth. 

Enhetsleder for hjemmetjenestene i Kristiansund, Gro Irene Sundet, Høyskolelektor og fagansvarlig 

for studiet «Trygg legemiddelhåndtering» Elfrid Måløy og Inger-Lise Lervik, Utviklingssenter for 

sykehjem i Møre og Romsdal.  

  

Over: fra første samling i Skottland. Forbedringsmetodikk i team læres ved praktiske øvelser og 

gjentatte runder i Demings sirkel.  

Arbeidet i Kristiansund kommune omfatter implementering av tiltak som er utviklet i 

Pasientsikkerhetsprogrammet: legemiddelgjennomgang og samstemming av 

legemidler. I tillegg har Marie Faksvåg og Hildegunn Flaten Frøseth videreutviklet en 

guide for pasients- og pårørendesamtaler. Denne blir testet ut i prosjektperioden i 

forbindelse med legemiddelgjennomgangene.  

Prosjektet har knyttet til seg farmasøyt fra Apotek 1 i Kristiansund i prosjektperioden. 

Det er planlagt 15 legemiddelgjennomganger, og utvalget er pasienter som får fem 

eller flere legemidler (polyfarmasi), samt i tillegg står på medikamenter som 

medfører spesiell risiko og må følges opp med blodprøvekontroller (såkalte 

medikamantspeil).  

Det er i tillegg innført «Legemiddelkvarter» i hjemmesykepleien hvor Marie Faksvåg 

informerer og underviser om prosjektet og andre legemiddelrelaterte temaer.   

Hvordan lykkes med frivillighet? 
 

Trivselsvennordningen ble innført ved sykehjemmene i Kristiansund i 2014- 2015, og 

har vist seg å være svært vellykket. Prosjektet ble utviklet ved bruk av tjenestedesign, 

og er et av eksemplene som er beskrevet i KS’ idékatalog «Tiden inne for 

tjenestedesign» som kan lastes ned fra: 

http://www.ks.no/contentassets/51fc62a118304d0fbdbd43f976064f49/idekatalog_f

ou_aho_ks.pdf  

http://www.ks.no/contentassets/51fc62a118304d0fbdbd43f976064f49/idekatalog_fou_aho_ks.pdf
http://www.ks.no/contentassets/51fc62a118304d0fbdbd43f976064f49/idekatalog_fou_aho_ks.pdf


 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt tilskudd til å utvikle en guide for å dele 

gode erfaringer - og suksessfaktorer for å lykkes med frivillighet. Utviklingssenteret 

jobber for tiden med dette arbeidet i samarbeid med trivselskoordinatorene Ida 

Ranheim og Tone Veglo, samt Trude Fløystad Eines ved Høgskolen i Molde. I tillegg 

er det startet et arbeid med å innhente kunnskap fra lag og organisasjoner som har 

mye erfaring på området.  

Heftet har fått arbeidstittelen «Hvordan lykkes med frivillighet» og vil være klar for 

publisering våren 2016.  

Samveis, innovasjon og velferdsteknologi 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt Utviklingssentrene i fylket oppdrag om å 

spre Samveis veikart for tjenesteinnovasjon.   

 

Over: Skjermdump fra www.samveis.no 

http://www.samveis.no/


Utviklingssentrene har høsten 2015 arbeidet med forberedelser til oppstart 

avlæringsnettverk. Utviklingssenter for sykehjem i Kristiansund tar ansvar for 

kommunene i Romsdal og på Nordmøre i samarbeid med IKT Orkidé/KomUt Møre 

og Romsdal ved Atle Betten og Høgskolen i Molde ved Trude Fløystad Eines etter 

avtale med Fylkesmannen i Møre og Romsdal om en geografisk fordeling*.  

Invitasjonen om å delta i læringsnettverk gikk ut til kommunene i Romsdal og på 

Nordmøre i desember 2015, første samling blir i februar 2016. Kommunene er 

oppfordret til å delta med ulike innsatsområder for tjenesteinnovasjon, ikke bare 

innen velferdsteknologi.  

*For kommunene på Sunnmøre vil det bli tilbudt en kursrekke utviklet av Høgskolen 

i Ålesund.  

FOU-arbeid 
USH Møre & Romsdal og Høgskolen i Molde tok høsten 2015 initiativ til å samle fag- 

og ressurspersoner for å diskutere muligheter for etablering av FOU-forum i 

Kristiansund kommune. Bakgrunnen for dette initiativet er at det ligger klare føringer 

til kommunene om etablering av gode strukturer for FOU-arbeid, blant annet i 

strategiplanen for HelseOmsorg21: 

«I dag er helseforskningsinnsatsen i liten grad rettet mot kommunene, og 

står ikke i forhold til utfordringene og de store offentlige ressursene som 

brukes i kommunene. Tjenesteforskningen er fragmentert, har lite volum og 

er ofte regionalt og nasjonalt rettet mer enn internasjonalt/nordisk. I tillegg 

er datagrunnlaget for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester 

mangelfullt. Andre forbedringsområder er strukturer for FoU-samarbeid, 

kompetanse, infrastruktur og tydeliggjøring av det kommunale ansvaret.» 

 



Foto: Folkehelsekoordinator Bente Elshaug i aksjon med sitt innlegg. Folkehelse 

omfatter hele befolkningen.  

Initiativet viste seg å bli godt mottatt i de ulike fagmiljøene, og i desember ble det 

derfor holdt et nytt møte med kommuneledelsen til stede, med hovedvekt på 

presentasjoner fra ressurspersoner i helse- og omsorgstjenestene i Kristiansund. Det 

skal jobbes videre med etableringen våren 2016, og vi vil hente inspirasjon fra andre 

kommuner og utviklingssentre.  

Etisk kompetanseheving 
Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har mottatt tilskudd for stimulering til etisk 

kompetanseheving i fylket. I 2015 fikk kommunene som deltok i læringsnettverk i 

forbedringsarbeid noe av dette tilskuddet. Det nasjonale prosjektet «Samarbeid om 

etisk kompetanseheving» ble avrundet med en sluttkonferanse i Oslo i november. I 

forbindelse med avslutningen ble det laget flere kortfilmer, hvorav en er hentet fra 

Kristiansund og verdighetskafé i sykehjem. Lenke til filmen:  

https://vimeo.com/148491377    

USH Møre og Romsdal foreslo «Verdighetskafe i sykehjem» som kandidat til årets 

etikkpris. Satsingen fikk hederlig omtale, men nådde dessverre ikke helt opp.  

 

 

 

Noen fagdager og konferanser høsten 2015 

 

 Oslo kongressenter: Bidrag om brukerinvolvering på konferansen «Omsorg2015»   

 Kristiansund: Workshop med studenter i «Aktiv omsorg». Om studiet: 

https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/04/aktiv-omsorg-2015-brosjyre-

150115.pdf  

 Lillestrøm: Deltakelse på konferanse om velferdsteknologi. Forberedelser til oppstart 

læringsnettverk.  

 Quality hotel Alexandra i Molde: Fylkesmannens årlige omsorgskonferanse. Se innlegg på 

bloggen: http://ogbedreskalvibli.com/2015/09/24/innlegg-fra-omsorgskonferansen-2015/ 

 Høgskolen i Molde: Deltakelse i læringsarenadag om eldre og demens: 

http://ogbedreskalvibli.com/2015/10/01/laeringsarenadag-ved-hogskolen-i-molde/  

 KS, Oslo: Samarbeid om etisk kompetanseheving  

https://vimeo.com/148491377
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/04/aktiv-omsorg-2015-brosjyre-150115.pdf
https://ogbedreskalvibli.files.wordpress.com/2015/04/aktiv-omsorg-2015-brosjyre-150115.pdf
http://ogbedreskalvibli.com/2015/09/24/innlegg-fra-omsorgskonferansen-2015/
http://ogbedreskalvibli.com/2015/10/01/laeringsarenadag-ved-hogskolen-i-molde/

