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Forord og en liten oppsummering 2015 
Året 2015 har på mange måter vært et spesielt år for Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre og 
Romsdal.  

Strategi 2011-2015 mot slutten 
Tidsaspektet for Helsedirektoratets strategi knyttet til landets Utviklingssentre for 2011-2015 har 
vært inne i sitt siste år, og alle utviklingssentre har blitt evaluert. Det ble tidlig klart at 
Utviklingssentrene fikk samme oppdrag og bevilgninger i 2016. Dette gjorde det mulig å planlegge 
godt for drift også ut 2016. Utviklingssentrenes videre skjebne vil bli offentliggjort i løpet av 
sommeren 2016.   
 
Ny medarbeider i delt stilling 
I august 2015 ble det opprettet en midlertidig delt stilling mellom Utviklingssenteret og høgskolen i 
Ålesund (NTNU fra 2016). Helen Berg ble ansatt i stillingen og har i sin stillingsinstruks å arbeide for å 
fremme kompetanse innen bruk av velferdsteknologi i praksis og akademia og utvikle kurspakker og 
studie innen velferdsteknologi.    
 
Kreftkoordinator fra UHT til Ålesund kommune 
Kreftkoordinator, Merete Kløvning, har i flere år vært tilknyttet Utviklingssenteret. I 2015 har det blitt 
gjort et politisk vedtak om at kreftkoordinator fra september 2016 vil bli ansatt i 100 % stilling 
finansiert av Ålesund kommune og kreftforeningen og at stillingen dermed går ut av 
Utviklingssenterets personalressurser. UHT tror og håper at Merete fortsatt kan fokusere på 
samarbeid mellom ulike kommuner, selv om hovedoppgaven fra september primært blir å knytte 
stillinger til oppgaver i Ålesund kommune.  
 
Brukerrepresentant ut av styringsråd 
Randi Havnevik Devold i eldrerådet i Ålesund kommune har vært med i UHTs styringsråd siden 
oppstarten i 2009. I desember 2015 ga hun beskjed om at hun ville « takke for seg» og gå ut av både 
eldrerådet og styringsrådet. UHT takker Randi for sitt engasjement og for mange kloke innspill til 
viktige diskusjoner. I 2016 vil det bli arbeidet med å finne en erstatter fra brukersiden i styringsrådet.  
 
ALV Møre og Romsdal sikret med egenfinansiering 
UHT har siden oppstart av arenaen for læring om velferdsteknologi, ALV, vært en nær 
samarbeidspartner til arenaen. UHT er fast deltaker i arbeidsgruppen og har dermed vært involvert i 
mange ulike satsinger og diskusjoner om hvordan ALV skal utvikle seg videre. I 2015 gikk det ut en 
forespørsel fra Helsedirektoratet om noen av landets Utviklingssentre for hjemmetjenester kunne 
tenke seg å søke om å bli en «Living Lab» innen velferdsteknologi. UHT Møre og Romsdal søkte, men 
Grimstad ble valgt ut til denne rollen.  Om UHT hadde fått rollen som statlig finansiert Living Lab, 
kunne UHT bidradd til finansiering av ALV.  ALV har siden oppstart vært finansiert gjennom midler fra 
fylkesmannen. 2015 var det siste året arenaen kunne få en slik finansiering.  Det ble derfor sendt ut 
invitasjoner til alle kommunene på Sunnmøre med tilbud om partnerskap og medfinansiering. Til 
sammen 13 kommuner sa innen utgangen av 2015 ja til å bli partnere og videre drift ble dermed  
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sikret.  I løpet av 2016 vil det gå ut invitasjoner til kommunene, også i Romsdal og på Nordmøre. ALV 
Møre skiftet i denne anledning navn til ALV Møre og Romsdal.  

 
Utvidet pådriverrolle 
Utviklingssentrene har ansvar for å være pådrivere for gode pleie- og omsorgstjenester til alle 
grupper, uavhengig av alder, diagnose og funksjonsevne. UHT har helt fra oppstart i 2009 ikke skilt 
mellom pådriverrolle i hjemmetjenester og sykehjem. Aktivitetene har vært like aktuelle på begge 
områder.   I 2015 har UHT Møre og Romsdal vært pådriver for å forbedre tjenestene også til personer 
med utviklingshemming. Spesielt har dette vært rettet inn mot innføring av velferdsteknologi der 
dette kan gi økt mestring og livskvalitet. UHT har også vært pådriver for at også ansatte innen psykisk 
helse, tildelingskontor, helsesøstertjenesten og ansatte i bolig for funksjonshemmede skal utvikle 
kompetanse innen motiverende intervju og videreutvikle kompetanse i etisk refleksjon.         
 
UHT takker noen samarbeidspartnere! 
Som årsmeldingen vil vise, har aktiviteten i 2015 vært stor og mangfoldig. Uten våre gode 
samarbeidspartnere hadde dette ikke vært mulig.  
 
Først vil vi uttrykke vår store takknemlighet for det gode samarbeidet vi har med fylkesmannens stab 
og nevner spesielt Greta Irene Hanset, Sverre Veiset og Marit Hovde Syltebø. De har vært til 
uvurderlig hjelp og inspirasjon. Tusen takk for at dere har tro på oss og støtter oss i vårt arbeid både 
med kloke råd og økonomiske midler til ulike prosjekt.   
 
Takk til NTNU i Ålesund. Det skal mot og vilje til å være med å skape ulike kreative løsninger  for  
samarbeid slik dere gjør sammen med UHT her i Møre og Romsdal. Den delte stillingen mellom UHT 
og NTNU er ikke noe selvfølge å få til. Vårt samarbeid med ulike kurs og studier slik som Motiverende 
intervju og Etisk kompetanseheving, har av flere aktører blitt kalt «Ålesund modellen» og har blitt 
trukket frem som forbilledlig. Det siste kurset i rekken «Velferdsteknologi og tjenestedesign» er nok et 
eksempel på hva et slikt samarbeid kan føre med seg.   
 
Takk til Senter for Omsorgsforskning og Rigmor Einang Alnes. Hun utnytter sin 
doktorgradskompetanse og har samtidig blikk for praksis på en unik måte som gir viktige bidrag inn i 
NTNU, men også inn i utviklingssenteret.   Du er med på å skape mellomromskompetanse mellom 
praksis og akademia. 
 
Takk også til Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal. Spesielt vil vi i år takke for et helt unikt 
studietilbud utviklet i samarbeid mellom USH og høgskolen i Molde innen «Behovsdrevet innovasjon 
og tjenestedesign».  UHT har deltatt på studiet, og dette har bidradd til stor inspirasjon og 
kompetanse til å utvikle tilbudene også i UHT slik at vi kan gi bistand med god kvalitet til kommunene 
i fylket. 
 
Takk til ALV Møre og Romsdal og leder Tone Kirkhorn. Denne arenaen har gitt oss utgangspunkt for å 
skape et dynamisk miljø der brukere, akademia, næringsliv og det offentlige kan finne løsninger som 
hadde vært umulig om en ikke hadde samarbeidet. Vi tror at denne arenaen vil kunne utvikle seg til å 
bli et viktig senter for innovasjon knyttet til velferdsteknologi i vår region.  
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Sist, men ikke minst vil vi også takke Ålesund kommune som vertskommune for Utviklingssenteret og 
nevner spesielt kommunalsjef Liv Stette og Håvard Overå for god hjelp og støtte. Takk også til alle 
virksomheter i kommunen for godt samarbeid ved ulike utprøvinger, kvalitetsforbedringsarbeid og 
deltakelse på kurs og konferanser i regi av UHT.  
 
Ålesund 10.03.2016 

Med vennlig hilsen  

Brit Steinnes Krøvel 

Leder UHT Møre og Romsdal 

 

Foto forside: Helen Berg. Fra innspilling film «Margot utfordrer velferdsteknologi». 
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Evaluering av Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester 

I 2015 har Helsedirektoratet engasjert Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) for å gjøre en 

evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Evalueringen vil være ett av flere 

bidrag for å gi et utgangspunkt for videre organisering og oppdrag for sentrene. Evalueringen gjort av 

NIBR er utført i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU). De har sett på alle de 38 Utviklingssentrene i landet. Evalueringen viser blant annet at det er 

store variasjoner med tanke på mengde og type aktiviteter, i hvilken grad sentrene samarbeider og 

med hvem de samarbeider med og hvordan Utviklingssentrene er organiserte.  

Det ser ut til at det er en tendens til at Utviklingssentrene etter hvert trekkes ut av spesifikke enheter 

for hjemmetjenester og sykehjem i sine vertskommuner, og at de heller lokaliseres sentralt i 

kommunen. De blir da oftest knyttet til administrasjon for helse og omsorg. Fylkesmannen er en 

svært viktig samarbeidspartner for mange Utviklingssentre. Flere sentre har etablert nettverk i 

samarbeid med fylkesmannen i sine fylker. Det å arrangere læringsnettverk knyttet til ulike tema ser 

ut til å være sentrenes viktigste pådriverarena for utviklingsarbeid. Tema for læringsnettverkene tar 

utgangspunkt i lokale kommunale behov og sentrale føringer.  

Videre viser kartleggingen blant annet at større kommuner ser ut til å samarbeide i større grad med 

Utviklingssentrene enn mindre, og jo lenger avstand det er mellom en kommune og 

Utviklingssentrene jo mindre grad av samarbeid. Kommunene som har utviklingssentre både for 

sykehjem og hjemmetjeneste ser ut til å samarbeide mer enn de som kun har utviklingssentre for 

hjemmetjenester eller kun for sykehjem, og det anbefales derfor å samlokalisere sentrene i fylkene i 

fremtiden. I oktober 2015 inviterte Helsedirektoratet blant andre Utviklingssentrene sammen med 

Sentre for Omsorgsforskning for presentasjon av oppsummeringsrapporten etter evalueringen. På 

samlingen ble det også arrangert workshops der deltakerne fikk komme med synspunkter på hvilke 

satsingsområder som bør være Utviklingssentrenes viktigste oppgaver i fremtiden. Det ble også gitt 

mulighet til å komme med skriftlige innspill i etterkant av samlingen. I tillegg er det kommet inn en 

rekke innspill fra utviklingssentre, kommuner, Fylkesmannen og Senter for omsorgsforskning. Det er 

også gjennomført en workshop med representanter fra Universitet i Oslo, Senter for Omsorgs-

forskning, Fylkesmannen, KS, Oslo kommune og Nasjonal kompetanetjeneste for aldring og helse, der 

utviklingssentrenes framtidige rolle og organisering ble diskutert. 

Sommeren 2016 vil Helsedirektoratet komme med sin innstilling for videre strategi og organisering 

av Utviklingssentrene. Denne vil gjelde fra januar 2017.  
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Utviklingssenter (UHT)Møre og Romsdal, Ålesund kommune 

Organisering og ansatte 
UHT i Ålesund er administrativt lagt til rådmannens stab. Senteret har ansatt to personer, en 

person i 100 % stilling som leder Utviklingssenteret, og en person som har en delt stilling 

mellom NTNU og Utviklingssenteret. I tillegg har Utviklingssenteret i 2015 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, men 

vil i september 2016 bli lagt til Ålesund kommune.  

 

UHT og USH har et nært samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal for å utvikle 

pådriverrollen i hele tjenesteaspektet innen pleie og omsorg i fylket. Fylket har 36 

kommuner og har store avstander. Det at Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er 

geografisk plassert ett- i nord og ett relativt langt i sør- er gunstig for å kunne «dekke» hele 

Møre og Romsdal.     

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 er som tidligere beskrevet 

under evaluering av Helsedirektoratet i 2015/2016. 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.  

 

Årsmeldingen presenterer hovedområder der UHT har vært involvert i 2015.                                                
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Aktiviteter og måloppnåelse 2015 

Delmål 1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling  
 

Innovasjon og velferdsteknologi 

Helsekuben 
UHT er med i en arbeidsgruppe som i 2015 har utarbeidet en forskningssøknad der hensikten er å 

etablere en «Helsekube» i samarbeid mellom helseforetak, akademia, private aktører og 

kommunene. Utgangspunktet for å etablere en slik helsekube er erfaringer fra at brukerne møter en 

spesialisert og fragmentert tjenesteproduksjon, der mangel på samhandling medfører at både 

produktivitet, effektivitet og kvalitet er svakere enn mulig og ønskelig.  Helsekuben er et partnerskap 

mellom helseforetak, akademia(universitet og høgskoler), Møreforskning, kommunene og andre som 

fremmer forskningsbasert innovasjon i helse og omsorgssektoren i Møre og Romsdal. Formålet med 

dette forprosjektet er å få etablert Helsekuben Møre og Romsdal.  

  

UHT som koordinator for aktiviteter knyttet til velferdsteknologi i Møre og 
Romsdal 
Møre og Romsdal har flere miljø som har i oppdrag og ønsker å bistå kommunene i satsingen 

med å implementere velferdsteknologi i kommunale tjenester. Våren 2015 ble det tatt et 

initiativ til å samordne de ulike miljøene, og det ble arrangert et møte der fylkesmannen, de 

tre regionrådene, Utviklingssentrene (USHT), KS, KomUt- prosjektet og ALV-Møre og 

Romsdal diskuterte hvordan dette arbeidet kunne samordnes.  

Resultatet var at det ble etablert et samarbeidsforum: 

Medlemmer:  

Fylkesmannen, Sverre Veiset 
KomUt, Atle Betten 
USH, Inger-Lise Lervik 
UHT, Brit Steinnes Krøvel (koordinator) 
 
Samarbeidsforumets oppgave skal være å stimulere til positiv utvikling innen fagområdet 
Velferdsteknologi i Møre og Romsdal i tråd med nasjonale føringer. Forumet skal også 
kartlegge aktivitet og ressurspersoner i ulike kommuner, avdekke behov for bistand og 
forsøke å utnytte de ulike ressursmiljøene i fylket best mulig for å hjelpe kommunene.  
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Samarbeidsforumet har hatt flere møter i 2015. Ett av tiltakene som er satt i verk er at det 
har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til rådmennene i alle kommuner i fylket. 
Resultatene fra undersøkelsen og oversikt over videre aktiviteter som samarbeidsforumet 
står ansvarlig for og har kartlagt, har blitt gjengitt i en rapport som ble lagt ut på USHT 
bloggen og bedreskalvibli.com og sendt til de ulike postmottakene i starten av februar 2016. 
USHT vil i 2016 arrangere to ulike læringsnettverk, ett for Nordmøre og Romsdals, der USH 
har ansvar, og ett for Sunnmørskommunene, der UHT har ansvar. Tema innovasjon og 
velferdsteknologi vil være sentralt i læringsnettverkene, i tillegg til at kommunene får 
prosesskompetanse i blant annet tjenestedesign og innblikk i bruk av nasjonale verktøy.   
 

Læringsnettverk med tema velferdsteknologi og tjenestedesign 
Utviklingssenter for hjemmetjenester(UHT) i Møre og Romsdal har i samarbeid med avdeling 
for helsefag ved NTNU invitert kommunene på Sunnmøre nord og Sunnmøre sør til å delta i 
læringsnettverk. UHT har i samarbeid med NTNU og ALV-Møre og Romsdal utviklet et 
prosessveiledningskurs innen tjenestedesign og velferdsteknologi. Det er lagt opp til tre 
samlinger ved NTNU, der kommunene også vil få tilbud om å besøke ALV leiligheten og se 
hvordan uttesting av velferdsteknologi foregår i lab. Kommunene fikk invitasjon til å delta i 
starten av januar 2016, med frist for påmelding 1. februar, og det vil bli oppstart på kurset 
15.februar, og siste samling er 2.mai 2016. Kommunene skal jobbe med egne 
problemstillinger gjennom nettverkssamlingene, og det vil bli tilbudt veiledning mellom 
samlingene. Kurset som læringsnettverket deltar på vil ta utgangspunkt i KS sine 
prosessverktøy N3 og veikart for tjenesteinnovasjon, i tillegg til tjenestedesign metodikk. 
Kurset vil også være åpent for andre enn de som er med i læringsnettverket.  Som avslutning 
i læringsnettverket vil det bli arrangert en felles samling sammen med Utviklingssenter for 
sykehjem med læringsnettverket i Romsdal og på Nordmøre for erfaringsutveksling og 
presentasjon av alt godt arbeid som har blitt produsert i nettverkene. UHT og ALV-Møre og 
Romsdal vil, på bakgrunn av behov som er kommet frem fra kommuneundersøkelsen som 
beskrevet over, og andre behov som blir uttrykt gjennom læringsnettverket, arrangere en 
eller flere seminardager som er frivillig å delta på, og som vil være åpne for andre deltakere. 

 

Veikartet samveis  
Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal har også fått i 
oppdrag fra fylkesmannen i Møre og Romsdal å gjøre veikart for tjenesteinnovasjon kjent. 
Utviklingssentrene har valgt å dele oppdraget geografisk, og UHT tar ansvar for Sunnmøre 
Nord og Sør. Dette arbeidet er allerede godt i gang på Sunnmøre. Den 29.september 2015 
arrangerte ALV-Møre og Romsdal, i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester 
seminar om varslingsanlegg i institusjon og trygghetsalarm/trygghetsbakke, etter forespørsel 
fra kommunene i Møre og Romsdal. På dette seminaret ble KS invitert til å presentere 
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Samveis veikart for tjenesteinnovasjon, noe som Kristin Standal gjennomførte for nesten 100 
fremmøtte fra 22 ulike kommuner i Møre og Romsdal. 

Den 12.februar 2016 presenterte UHT veikartet for Sunnmøre Regionråd (SR) helse- og 
velferdsgruppa. Målet var å gjøre dette verktøyet kjent for rådet og diskutere hvordan UHT 
best kan dekke kommunenes behov for opplæring og hvilken form dette skal ha.   

Veikartet vil også bli brukt, og har blitt brukt, i læringsnettverk for velferdsteknologi i 2015 
og læringsnettverk for tjenestedesign og velferdsteknologi i 2016. 

Videre er det opprettet dialog med NTNU i Ålesund om å ta i bruk Samveis veikart for 
tjenesteinnovasjon i utdanningen. Det er også dialog med KS og Kristin Standal om å være 
med og utforme dette inn i utdanningen. 

Brosjyre til borgere i Møre og Romsdal 
Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre og Romsdal har i 2015, i samarbeid med 
hustrykkeriet i Ålesund kommune og Akademiet videregående skole i Molde, utarbeidet to 
brosjyrer den ene rettet mot personer som snart blir 60 år, og den andre er rettet mot 
pensjonister. Illustrasjonene i brosjyren er utarbeidet av elever ved første trinn ved 
Akademiet. Elevene har gjort en grundig undersøkelse i målgruppen 55 og oppover i alder 
der de har spurt dem om 

• Hvordan de ser for seg sin fremtidige rolle i samfunnet? 

•  Hva som kan hjelpe dem til å bo lengst mulig i eget hjem?  

• Hvilken kommunikasjonsteknologi de tror de kommer til å benytte seg av  i 
fremtiden?. 

Elevene har utarbeidet en mengde illustrasjoner, som de så viste til testgruppen sin for å få 
en tilbakemelding på hvilke illustrasjoner de mente «traff» dem mest. UHT benyttet blant 
annet disse opplysningene for å velge ut hvilke illustrasjoner som skulle tas med i brosjyren. 
Brosjyren legger vekt på at borgere må bli mer bevisst på å være aktive fysisk og sosialt, at 
de må tilrettelegge boligen, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig, og at de bør gjøre 
seg kjent med ulike former for teknologi som de kan ha stor nytte av livet ut.  
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Brosjyren er utarbeidet både på bokmål og nynorsk og kan bestilles gjennom 
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal ved Brit S. Krøvel epost: 
brit.krovel@alesund.kommune.no.  Brosjyren er laget slik at kommunene i fylket kan legge 
inn sitt eget kommunevåpen på forsiden og lokal kontaktinformasjon på baksiden.  Ålesund 
kommune ved hustrykkeriet er behjelpelig med å legge inn lokal informasjon og trykking. 
Kommunene betaler kun for trykk av brosjyren etter gitte takster.   

Målet med brosjyren er å påvirke holdningen til våre fremtidige eldre, der de kan være med 
å ta et medansvar for eget liv og alderdom og øke muligheten for mestring. 

Pilot velferdsteknologiens ABC 
Utviklingssenter for hjemmetjeneste(UHT) i Møre og Romsdal har tatt på seg oppdrag fra KS 
om å gjøre en pilotutprøving av opplæringsverktøyet «Velferdsteknologiens ABC». Ålesund 
kommune er valgt som pilotkommune. Testgruppen er sammensatt av et bredt fagfelt innen 
Helse og Omsorg, der virksomhetene innen hjemmetjeneste åpen omsorg, bolig for 
funksjonshemmede, psykisk helse og rus, aktivisering og sysselsetting, fysio- og ergo- 
tjenesten, tildelingskontoret, rådmannens stabsteam og ansatte ved avdeling for helsefag 
NTNU i Ålesund, er representert. I tillegg vil representanter fra ALV Møre og Romsdal,, 
Senter for omsorgsforskning og avdeling for helsefag ved NTNU være med å veilede og 
drøfte erfaringer. Testgruppen har som oppdrag å gjennomføre ABC verktøyet og evaluere 
det og gi innspill til behov for endringer før det skal endelig lanseres til allmenn benyttelse 
sommeren 2016. Testperioden skal vare fra januar til slutten av april 2016.  

mailto:brit.krovel@alesund.kommune.no
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På sikt er målsettingen at dette verktøyet og denne kompetansen skal introduseres i alle 
kommuner og i alle virksomhetene, da som et kompetansehevingsverktøy. Dette er i tråd 
med føringene som er tydelig når det gjelder innovasjonskompetanse i de kommunale 
tjenestene.  

 Link til det foreløpige verktøyet som skal piloteres; 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/velferdsteknologiens-abc-
--versjon-0.1/ 

 

ALV Møre og Romsdal 
UHT har siden oppstart vært en aktiv samarbeidsparter til  ALV- Møre og Romsdal, og er fast medlem 

i  arbeidsgruppen.  ALV-Møre og Romsdal har i 2015 gått fra prosjektorganisering finansiert via 

fylkesmannen i Møre og Romsdal over i ordinær drift fra 01.01.16, basert på partnerskap. Partnerne 

er: NTNU og kommunene Ålesund, Herøy, Ulstein, Haram, Skodje, Ørskog, Norddal, Stranda, 

Sykkylven, Ørsta, Volda, Sandøy og Sula. Dette betyr at videre drift er sikret. Kommunene i Romsdal 

og på Nordmøre vil få tilbud om partnerskap i løpet av første halvår 2016.  

Gjennom tett samarbeid med akademia, praksis og leverandører bidrar ALV-Møre og Romsdal til å 

produktutvikling, videreutvikling av kjent teknologi, sette relevante forskningsspørsmål på dagsorden 

og løfte frem og videreformidle  innovasjonsarbeid som skjer i kommunene. 

ALV-Møre og Romsdal har i 2015 vært en kompetanseressurs inn i læringsnettverk for 

velferdsteknologi i regi av Utviklingssentrene og fylkesmannen i fylket, i den midtnorske 

velferdsteknologi nettverket, og ikke minst inn mot ulike prosjekt. Det har blitt gjennomført to større 

arrangement; Midt-norsk erfaringskonferanse 27. og 28.mai, i samarbeid med Det midtnorske 

velferdsteknologinettverket og UHT samt Høstseminar: trygghetsalarm, responssenter og 

signalanlegg 29.september, også i samarbeid med UHT. Dette har bidratt til at flere har fått innblikk i 

nytten av kompetanseressursene som er knyttet til ALV-Møre og Romsdal sitt nettverk og dermed at 

flere kommuner og andre aktører med ulike behov har tatt kontakt. ALV-Møre og Romsdal har også 

bidratt i prosessen frem mot etablering av samarbeidsforum for samordning av arbeid med 

velferdsteknologi i fylket (se tidligere). 

Link til alv.moreogromsdal.no 

 

 

 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/velferdsteknologiens-abc---versjon-0.1/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/velferdsteknologiens-abc---versjon-0.1/
http://www.alv-moreogromsdal.no/
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Besøk til UHT og ALV fra regjering og storting 

28 april 2015: Helseminister Bent Høie var gjest ved ALV Møre og Romsdal. UHT og leder for ALV 
Møre og Romsdal tok i mot ministeren med følge, og de fikk en rask innføring i drift ved ALV Møre og 
Romsdal og en omvisning i leiligheten.  

 

Foto: NTNU. Fra venstre Brit S. Krøvel, Bent Høie, Helen Berg 

7. september 2015 fikk ALV i samarbeid med UHT besøk av Torgeir Micaelsen helsepolitisk talsmann i 
Arbeiderpartiet på Stortinget, med følge. Micaelsen var imponert over den tverrfaglige arbeidsmåten 
som praktiseres i ALV Møre og Romsdal og over den samordna satsingen innen velferdsteknologi i 
Møre og Romsdal fra ulike miljø, slik som UHT, USH, fylkesmannen, KomUT og ALV Møre og Romsdal. 
«Dette burde ha blitt brukt som case for etterfølgelse», uttalte han.  

 

Foto: Tone Kirkhorn. Spennende besøk av en interessert Torgeir Micaelsen, lokale politikere og fra 
helseforetak. 
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Innspilling av film i samarbeid med fylkesmannen 

«Margot utfordrer velferdsteknologi» 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og UHT startet 18 mai med produksjon av film. Filmen skulle være 
et humoristisk bidrag, men skulle også være informativ om velferdsteknologi.  Ina Breivik ble leid inn 
og trådte øyeblikkelig inn i rollen som «Margot». Manus ble formet av Ina sammen med 
profesjonelle aktører, der også fylkesmannen, fagmiljø fra NTNU, NAV og UHT ble benyttet som 
rådgivere.   

 

Foto: Helen Berg, fra innspilling film «Margot utfordrer velferdsteknologi» 

 

Filmen ble produsert i løpet av noen hektiske uker sommeren 2015 og hadde premiere på 
fylkesmannens omsorgskonferanse i Molde 23. og 24. september 2015. Filmen har vært vist ved flere 
anledninger både i Møre og Romsdal og utenfor fylket. I midten av mars 2016 vil den bli frigitt og lagt 
ut på internett til fri benyttelse. 

  

 

Foto: Helen Berg, fra innspilling film «Margot utfordrer velferdsteknologi» 
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Det midtnorske velferdsteknologinettverket 
Samarbeidsprosjektet, finansiert av Helsedirektoratet om velfersteknologi i regi av de tre 

fylkesmennene og flere kommuner i Midt-Norge, er avsluttet. Nettverket, som er et resultat 

av prosjektet, består imidlertid fortsatt - og i juni 2015 ble det arrangert et møte for å 

avklare videre drift av nettverket. Konklusjon fra møtet var at ansvaret for videre drift ble 

lagt til de seks Utviklingssentrene i Midt-Norge. Hovedoppgaven for 2015 og 2016 er å gjøre 

kjent «Samveis veikart for tjenesteinnovasjon», utviklet av KS gjennom ulike konferanser og 

drift av læringsnettverk, der veikartet vil være et av flere viktige verktøy (se også tidligere 

omtalt læringsnettverk).   

UHT har vært med i arbeidsgruppen som har vært knyttet til nettverket helt siden oppstart, 

og den29 april 2015 var gruppen - i tillegg til noen spesielt interesserte- samlet i Trondheim 

på Ladesletta. Hovedformålet med samlingen var, ved siden av å utveksle erfaringer fra eget 

fylke, å se på det nye signalanlegget ved Ladesletta. Det viser seg at valg av signalanlegg er 

en svært komplisert prosess. Trondheim kommune hadde opprinnelig en offensiv 

utrullingsplan for å investere i nye signalanlegg på mange sykehjem innen relativt kort tid, 

men fant etter hvert ut at de måtte redusere tempoet og gjøre grundige 

behovskartlegginger, teste anleggene og gjøre nødvendige endringer. Prosjektleder i 

Trondheim kommune Lise Høiberg har vært en dyktig pådriver for arbeidet, og hun 

presenterte både utfordringer og muligheter under samlingen. Erfaringene var så viktige at 

miljøet i  Ålesund kommune valgte  å invitere prosjektleder Lise Høiberg til Ålesund for å gi 

ulike byggekomiteer innsikt i dette. Hun ble også invitert til å holde innlegg på konferanse 29 

september i regi av UHT og ALV Møre og Romsdal, der 22 kommuner fra Møre og Romsdal 

var deltakere.  

 

Foto: Modell Ladesletta  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN8NO3qNbKAhVH83IKHUQqBcgQjRwIBw&url=http://sit.sintef9013.com/nb/2014/04/10/ladesletta-helse-og-velferdssenter/&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNGMfCTYXttNWKfejYFty4qHFqp4Gg&ust=1454407516769716
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN8NO3qNbKAhVH83IKHUQqBcgQjRwIBw&url=http://sit.sintef9013.com/nb/2014/04/10/ladesletta-helse-og-velferdssenter/&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNGMfCTYXttNWKfejYFty4qHFqp4Gg&ust=1454407516769716�
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Læringsnettverk avsluttet med to dagers konferanse 
Alle de tre fylkene arrangerte 2014/2015 læringsnettverk med tema velferdsteknologi, der USHT ene 

i Midt-Norge var viktige aktører. Læringsnettverkene ble avsluttet med en stor konferanse i Ålesund 

28. mai der alle kommunene som hadde deltatt på læringsnettverkene var representerte, og mange 

holdt innlegg. Første dag var forbeholdt tema « etikk og velferdsteknologi». På konferansen ble det 

også presentert en samlet rapport som omhandlet alle resultatene fra arbeidene i de ulike 

kommuner som hadde deltatt i læringsnettverkene. Dette var en flott måte å utveksle erfaringer på, 

men veldig ressurskrevende i og med at så mange personer måtte reise så langt.   

Skype i sykehjem 
UHT har sammen med Ålesund kommune over en to års periode foretatt utprøving av Skype i 

sykehjem.  Utprøvingen innebærer samarbeid med pårørende og beboer ved etablering av Skype 

som hjelpemiddel for kommunikasjon mellom beboer og pårørende i sykehjem. Prosjektet har vært 

etablert som et satellittprosjekt til ALV- Møre og Romsdal.  

Erfaringene har vært svært gode, og Skype har blitt en viktig del av hverdagen til beboere og 

familien. Ved oppstart var det forventet at de mest ressurssterke skulle ha mest nytte av aktiviteten, 

men en ser at nærmest alle kan ha nytte av det så lenge interessen av kommunikasjon er tilstede. 

Personer med demens, som har mistet evnen til å benytte telefonen, ser ut til å ha nytte av nettbrett 

og Skype i stedet. Erfaringene er så spennende at Utviklingssenteret har knyttet forskning i regi av 

NTNU og Senter for omsorgsforskning til utprøvingen. Utprøvingene har så lang vært begrenset til en 

av tre avdelinger i sykehjemmet, men nå utvider en aktiviteten også til de andre avdelingene. Det er 

også et mål at alle sykehjem og bokollektiv i Ålesund kommune skal ta i bruk aktiviteten som sitt 

naturlige aktivitetstilbud.  

 

Henrikke Austnes er en av 20 beboere som systematisk holder kontakt med familie og venner 
gjennom Skype på nettbrettet. Hjelpepleier Katrin Riise gir en hjelpende hånd.  
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Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK 

For å se TV sending om Skype på Hatlane Omsorgssenter: 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal 

 

«Jeg kan»  
UHT har i 2015 fulgt prosjektet «Jeg kan» nøye. Prosjektet er både bruker- og 

organisasjonsrelatert. Prosjektet innbefatter bruk av velferdsteknologi for mennesker med 

utviklingshemming og innbefatter samarbeid med pårørende og personalet. Målet er å 

skape bedret livskvalitet hos brukerne. 

Det er inngått samarbeid mellom Ålesund kommune, NTNU Ålesund, høgskolen Molde og 

NTNU Sør-Trøndelag, Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming (NAKU) og 

lokalavdeling av NFU. Prosjektet er i gang, og har nå utviklet seg til å bli et større 

forskingsprosjekt med støtte fra Regionalt forskingsfond Midt. 

 
Foto: Brit Krøvel. Cecilie Campbel forteller om «Jeg kan» prosjektet til ansatte ved alle 
cambus NTNU, tidligere høgskolen i Gjøvik, høgskolen i Ålesund og høgskolen i Sør-
trøndelelag.   
 

Prosjektet er finansiert gjennom egne midler far Ålesund kommune og eksterne midler. I 

oppstarten skjedde finansieringen via prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen i Møre og 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal
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Romsdal. Prosjektet har etter hvert blitt finansiert ved  kompetanseløft/innovasjonsmidler 

fylkesmannen i Møre og Romsdal. Forskningsdelen er finansiert av Regionalt forskningsfond 

og Ålesund kommune.  

Se: http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/7670-skal-forske-pa-

tjenesteinnovasjon 

 

Kvalitetsforbedring 
UHT rekrutterte til Nordisk forbedringsutdannelse 
 I desember 2015 fikk Utviklingssenter for hjemmetjeneste, etter oppfordring fra Helsedirektoratet, 

anledning til å rekruttere en person til deltakelse i Nordisk forbedringsutdannelse.   UHT gratulerer 

Anita Synnes, sykepleier med fordypning i aldring og eldreomsorg, ved Aspøy omsorgssenter, som er 

tatt inn som en av 15 deltakere fra Norge i «Nordisk forbedringsutdannelse» Sunnhetsstyrelsen  I 

Danmark, i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet « I trygge hender» har regien for dette 

prosjektet. Forbedringsarbeidet hennes skal sikre en mer systematisk smertekartlegging av pasienter 

med demens.  

 
 

UHT og Ålesund kommune er bidragsytere i forhold til den delen av finansiering som ikke 
dekkes av Helsedirektoratet og medspiller i tilrettelegging for at kvalitetsarbeidet skal få 
ringvirkninger også utenfor Aspøy omsorgssenter.  

Riktig legemiddelutdeling i sykehjem 
UHT og USH i fylket arrangerte i 2014/2015 læringsnettverk i forbedringsarbeid. Sju kommuner 

deltok, og forbedringsarbeidet ble avsluttet med en felles samling 21 mai 2015, der alle kommunene 

http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/7670-skal-forske-pa-tjenesteinnovasjon
http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/7670-skal-forske-pa-tjenesteinnovasjon
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presenterte sitt arbeid. UHT i samarbeid med høgskolen i Ålesund hadde et spesielt ansvar for å følge 

opp Ålesund kommunes arbeid med legemiddelutdeling i fem sykehjem. Det ble gjort kvalitative og 

kvantitative undersøkelser, der en blant annet fant ut at sykehjemmene hadde svært ulike rutiner for 

å sikre riktig legemiddelutdeling. Arbeidet resulterte i at virksomhetslederne ville følge opp saken 

videre for å se om en kunne få til felles rutiner for sykehjemmene. Ett av sykehjemmene, Åse 

sykehjem, har som følge av dette arbeidet tatt i bruk den velferdsteknologiske løsningen «Pilli» for 

kortidsbeboere som skal ha medikament utenom standardtider for medikamentutdeling i 

avdelingen. Målet for bruk av «Pilli» kan også være å trene beboere opp i bruk av teknologien for å ta 

det i bruk når de kommer hjem til egen bolig.  

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. I 2015 har Volda, Sunndal, Rindal, 

Rauma, Fræna og Molde vært i planleggingsfasen og til dels i startgropa. Sula er med i 

følgeforskning i regi av Helsedirektoratet som kontrollgruppe og måtte derfor vente litt før 

det ivrige personalet kunne sette i gang.  Kommuner som akkurat har startet eller starter 

snart er: Fræna, Molde, Rauma, Rindal, Sula og Tingvoll. 

Før oppstart hverdagsrehabilitering i Sula kommune 
Den 20. mai 2015 ble UHT invitert til å holde to likelydende innlegg på forberedende konferanse i 

Sula kommune med tema «Hvorfor er forandring nødvendig?».  Etter innleggene ble det arrangert 

workshop for å diskutere dagens praksis og hvilke, nytte en mente hverdagsrehabilitering kunne gi.  

Hverdagsrehabilitering i Ålesund kommune 
I perioden 2013-2015 har Ålesund kommune kjørt et forprosjekt for innføring av 
Hverdagsrehabilitering i kommunen. Prosjektet har inkludert to avdelinger av Åpen Omsorg, 
ergoterapeut og fysioterapeut.  

Prosjektet kom i gang som følge av midler fra Helsedirektoratet og har vært en del av et 
nasjonalt forskningsprosjekt på hverdagsrehabilitering i regi av Senter for omsorgsforskning 
Vest. Resultatene fra dette prosjektet vil bli klare i løpet av våren og offentliggjort på 
Helsedirektoratet sin konferanse om hverdagsrehabilitering i mai 2016. 

For Ålesund kommune sin del ble prosjektet avsluttet 31.12.15, og resultatene viser at 
hverdagsrehabilitering nytter!  

Kommunen har valgt en «integrert modell» der hele hjemmetjenesten er involvert i 
gjennomføring av tiltak.  
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Målsetningene er satt med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva er viktig for deg?», og det er 
brukers egne prioriteringer som er styrende for hvilke tiltak som er blir satt i gang. Det har 
likevel i stor grad dreid seg å bli mer selvstendig og selvhjulpen i forhold til ADL, 
mobilitet/forflytning og det å komme seg ut av egen bolig. 

Tallene viser en god forbedring av funksjon, særlig i forhold til COPM som er brukers 
vurderinger av utføring og tilfredshet med de konkrete aktivitetene. Også fysiske tester viser 
positive resultat, til tross for en intervensjonsperiode på bare 4 uker for de fleste. 

I tillegg er behovet for hjemmetjeneste redusert med vel 30% i snitt for de 33 brukerne som 
har gjennomført hverdagsrehabilitering. 

I budsjettprosessen for 2016 ble det vedtatt å etablere Hverdagsrehabilitering som en 
ordinær tjeneste i Ålesund. Det er satt av midler til to stillinger, 100 % ergoterapeut og 100% 
fysioterapeut, som nå skal jobbe for å implementere hverdagsrehabilitering i alle de syv 
sonene av Åpen Omsorg  i kommunen. 

Etikk 
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.    

Innlegg om etikk og velferdsteknologi 
Den 15. juni 2015 hadde UHT innlegg for ressurspersoner i KS om velferdsteknologi og etikk under en 

landsomfattende samling i Ålesund. Tittel på innlegget var « Velferdsteknologi og etikk, teknologi i 

konflikt med de varme hender?» 

Etisk refleksjon Nasjonalt og 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. UHT har mottatt et lite ekstratilskudd for å ta på seg 

denne rollen i fylket. Høsten 2015 ble alle representanter fra Utviklingssentrene samlet i 

Oslo for å presentere arbeidet i eget fylke. UHT viste også filmen «Margot utfordrer 

velferdsteknologien», som er en humoristisk film finansiert og arrangert av UHT i samarbeid 

med fylkesmannen. 

 

Satsingen innen etisk refleksjon har i 2015 har vært knyttet opp i mot pågående arbeid i 

blant annet det faglige nettverket og velferdsteknologi. UHT i samarbeid med NTNU har også 

utarbeidet en læringsmodell for etisk kompetanseheving. Dette består av et kurs som går 

over tre kursdager med fire uker mellom. En veksler mellom teori og praktiske øvelser. Det 
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er også utviklet et studie med 15 studiepoeng med tittelen «Etikk i praksis». Sølvi Røsvik 

Vågen ved NTNU har vært en pådriver for samarbeidet siden oppstart.  UHT og NTNU deltok 

med innlegg på den nasjonale samlingen, som markerte avslutningen på prosjektet 

«Sammen om etisk refleksjon», der samarbeidet mellom UHT og universitetet ble 

presentert. Under konferansen ble denne samarbeidsmodellen trukket frem av flere som en 

forbilledlig modell for å implementere etisk kompetanseheving i praksis, også etter at det 

nasjonale prosjektet er over. UHT deltok på stand og presenterte begge Utviklingssentrene 

med materiell, da USH ikke hadde anledning til å delta.  

 

  

 

Foto: NTNU, Sølvi Røsvik Vågen. 

 

 

Etisk refleksjon i Ålesund kommune i 2015  

UHT har vært pådriver for å etablere KS prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanse» i alle 

virksomheter innen Helse og Omsorg i Ålesund kommune. Alle virksomheter har nå 

implementert etisk refleksjon og drift av etisk refleksjon i sine driftsavtaler. Driftsavtalene er 

både administrativt og politisk forankret. UHT har også vært pådriver for å rekruttere 

kursdeltakere og studenter til NTNUs opplæringstilbud på området.   
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Palliativ plan  for hele fylket i regi av Sula kommune og UHT  

UHT har i samarbeid med kreftkoordinatorene i Sula kommune og Ålesund kommune 

arrangert felles fagdager med fokus på palliasjon og etisk refleksjon. UHT sitter også i 

styringsråd for prosjektet palliativ plan og etisk refleksjon, som er administrert fra Sula 

kommune. Også Ålesund kommune har vært med i dette arbeidet via kreftkoordinator. Sula 

kommune har lange tradisjoner med bruk av palliativ plan og har siden 2014 i samarbeid 

med UHT fått innvilget prosjektmidler fra kompetansesenter for lindrende behandling i 

Midt-Norge. Dette arbeidet har også innbefattet å integrere en slik plan i to ulike fagsystem, 

Visma profil og Gerica. 

UHT deltar i planarbeid Omsorgsplan og ReHabilitering 
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».  

 

UHT i Møre og Romsdal ønsker å være en pådriver for nødvendig endring i tjenestene. I 2015 

ble både omsorgsplan og ReHabiliteringsplanen ferdigstilt og skal til politisk behandling i 

2016. 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 

UHT har arrangert ei samling  for alle ressurspersonene for 

etisk refleksjonsgrupper i Ålesund kommune våren 2015.   
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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 slik som virksomheter i Ålesund kommune, politikere, 

helseforetak, frivillige og brukerorganisasjoner. Bred medvirkning i planarbeidet er 

avgjørende for 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 utvikling av en metodikk for forebyggende 

hjemmebesøk ut i fra egne erfaringer og resultat av systematisk litteraturoversikt. 

Metodikken skal ha nasjonal overføringsverdi. Arbeidet er blitt sluttført og presentert i 2015. 

I «Ålesund modellen » er kommunikasjon og samtalen et sentralt element. En naturlig videre 

satsing var derfor å utvikle og arrangere kurs innen motiverende samtaker (MI). NTNU ble 

valgt som samarbeidspartner og høsten 2014 startet en derfor med planlegging av en kurs-

og veiledningsrekke. UHT har vært aktiv aktør i planlegging av dette arbeidet. I 2015 ble 

tilbudet gitt som en prøveordning til 30 personer innen Helse og Omsorg i Ålesund 

kommune. I 2016 blir kurset tilbudt alle kommuner i tillegg til et studie på 15 studiepoeng, 

og det viser seg at pågangen er så stor at personer er satt på ventelister.  

Link til rapport:  

http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-

modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf 

 

 
Foto: NTNU, Første kull i Motiverende intervju(MI)2015 

http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf
http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf
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Kreftkoordinator – oppsummering 2015 
Ålesund kommune opprettet prosjektstilling for kreftkoordinator september 2012. Stillingen 

ble opprettet med bakgrunn i Kreftforeningens nasjonale satsing på området, og er et 

samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Utviklingssenter for hjemmetjenester og 

Kreftforeningen. I bystyremøtet 10. desember ble det vedtatt å gjøre stillingen fast. Dette er 

i tråd med Nasjonal Handlingsplan for kreft 2015-2017: «Det skal etableres tilbud om 

kreftkoordinator i alle kommuner, frist 15.12 2016» 

I Ålesund er det rundt 300 nye tilfeller av kreft årlig. 2000 personer i kommunen har eller har 

hatt en kreftdiagnose. Ålesund ligger høyere enn landsgjennomsnittet i antall nye 

krefttilfeller. Dette gjelder spesielt for prostata og lungekreft, men også kreft i 

fordøyelsesorganene ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet.  

Mål og hensikt med stillingen er å styrke tilbudet til kreftrammede og deres pårørende i 

kommunen.  Fokus på samarbeid, gode rutiner, undervisning og kompetanseutvikling, 

vektlegges. Kreftkoordinator skal også være en synlig stilling i befolkningen, både gjennom 

generelt folkeopplysningsarbeid og ved å følge opp enkeltpasienter og familier som har 

særskilt behov for det. 

 

I 2015 har kreftkoordinator hatt følgende satsingsområder: 

• Helseopplysning og forebyggende arbeid:  

Sette kreft på dagsorden gjennom å delta på ulike arenaer, stands og arrangement 

sammen med pasientforeninger, avisartikler og medieoppslag, temakafe` for 

kreftrammede og pårørende, mestringskurs for etterlatte, og treffpunkt for unge 

pårørende. 

 

• Bidra til gode rutiner og systemer i kommunens kreftomsorg 

Deltar i arbeidsgruppe og ressursgruppe i kommunalt prosjekt «Barn som 

pårørende». Deltar i arbeidsgruppe i prosjekt «Palliativ plan», mandat er å arbeide 

frem forslag til felles palliativ plan for hele Møre og Romsdal. 
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• Bidra til kompetanseheving blant helsepersonell som jobber i kreftomsorg 

Utarbeidet heftet «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» sammen med 

kreftsykepleier fra Lindrende enhet. Undervisningsdager ved høgskolen om 

kreftomsorg i kommunehelsetjenesten. Undervisning til personale i skole og 

barnehage vedrørende kreftsyke barn, eller barn som pårørende/etterlatt. Veiledning 

til helsepersonell i kommunehelsetjenesten i utfordrende situasjoner. 

 

• Være rådgiver, veileder, guide og tilrettelegger for kreftpasienter og pårørende 

Støttesamtaler, veileder og rådgiver for pasienter og pårørende er en viktig del av 

arbeidshverdagen. Kreftkoordinator møter pasienter i ulike sykdomsfaser, og i alle 

aldre. I 2015 var det flere barn som ble henvist kreftkoordinator. Til sammen ca 100 

pasienter eller pårørende hadde direkte kontakt med kreftkoordinator i 2015. 

Deltakere på kafe` og kurs, grupper kommer i tillegg. 

 

 

 

Foto: Dyktige damer sprer informasjon og kompetanse om palliasjon.  
Fra venstre Merete Kløvning, Søgni Grødal og Terese Skåre.  
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”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. Deltakerne kommer fra Ålesund, Giske, 
Sula, Sykkylven og Skodje. 
 

 

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

 

 

Artikkel i Sunnmørsposten i februar 2015. Det er 
viktig at slik informasjon når ut.  



27 

 

 

Konferanse Vold i nære relasjoner                                                                        
Den 28. oktober 2015 arrangerer Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, region Midt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre 

og Romsdal og fylkesmannen i Møre og Romsdal en konferanse om «Vold mot eldre». Konferansen 

hadde ca. 80 deltakere fra hele fylket.  

 
 
 
 

 
 
Foto: Brit S Krøvel. Foredragsholdere på konferansen og Greta Irene Hanset 
ved fylkesmannen i Møre og Romsdal  
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Delmål 2 Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til 
elever, lærlinger og studenter 

Delt-stilling mellom UHT og NTNU oppdrag 2015 
Fra mai 2015 ansatte NTNU i Ålesund (tidligere Høyskolen i Ålesund) en person i 100 % stilling knyttet 

til velferdsteknologi i samarbeid med UHT.  UHT betaler for 50 % av stillingen slik at oppdraget i 

stillingen blir delt mellom akademia (NTNU) og praksis (UHT).   

Stillingen ble opprettet etter erfaringer fra prosjektarbeidet med ALV-Møre og Romsdal, der det ble 

tydelig at det er behov for et tettere samarbeid mellom akademia og praksis, dersom man skal oppnå 

en kunnskapsbasert utvikling knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene. 

 

HHelen Berg 

Dette er et arbeid som er vanskelig å dele skarpt 50/50 med hensyn til å rapportere hva som er gjort i 

regi av NTNU og hva som er gjort i regi av UHT. Det blir derfor rapportert fra denne 100 % stillingen 

samlet, men med hovedvekt på arbeidet som er rettet mot praksis. 

For UHT har denne stillingen i hovedsak hatt ansvar for: 

• Samarbeid med ALV-Møre og Romsdal 

Fra mai 2015 og frem til sommerferien fungerte stillingen som fortsatt leder av ALV-Møre og 

Romsdal, da den stillingen ikke ble besatt før 1.juli. Selv om UHT ikke er partner i ALV-Møre 

og Romsdal er UHT i tett samarbeid med ALV, og det er i UHT sin interesse at ALV-Møre og 

Romsdal er et fungerende nettverk. 

En stor del av delt-stillingen, både for UHT og for NTNU, har vært samarbeid med ALV-Møre 

og Romsdal både som del av ressursgruppe og som del av prosjektgruppe.  

• Kompetansebygging på tjenestedesign 

Foto: NTNU. Helen Berg som har delt 
stilling mellom UHT og NTNU 
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Gjennom satsingen på velferdsteknologi har man erfart at kompetanse på innovasjon og 

tjenestedesign er viktig for å utnytte velferdsteknologi i praksis. Ressursen i delt-stillingen får 

tildelt arbeidstid til å være på samlingene for «Innovasjon og tjenestedesign» ved Høyskolen i 

Molde», mot å jobbe med pensum og oppgaver som egeninnsats. 

• VRI-prosjekt «videokommunikasjon som støtte til hverdagsrehabilitering» 

NTNU og Ålesund kommune mottok VRI-midler til å prøve ut videokommunikasjon som 

støtte i hverdagsrehabilitering i 2015. Dette oppdraget er ledet og gjennomført gjennom 

denne stillingen.  

• Det pedagogiske opplegget i testing av velferdsteknologiens ABC 

UHT har fått i oppdrag fra KS å teste velferdsteknologiens ABC. Kurset er fordelt over 4 

dagssamlinger, der 25 tilsette i helse og velferdstjenestene i Ålesund kommune går gjennom 

ABC ‘n. De får forelesninger, jobber i grupper med arbeidsoppgaver og har fremlegg for 

hverandre. 

• Det pedagogiske opplegget med å gjøre Samveis veikart for tjenesteinnovasjon kjent på 

Sunnmøre 

Dette er også et oppdrag som UHT har fått fra KS. Veikartet vil bli nyttet i læringsnettverk for 

velferdsteknologi og tjenestedesign i 2016, og presentert for Sunnmøre Regionråd 

• Læringsnettverk 

Utviklingen og gjennomføringen av læringsnettverk for UHT på Sunnmøre nord og sør i 2016.  

• Representasjon og presentasjon  

Der UHT har bidratt med kompetanse om velferdsteknologi, forskningssamarbeid 

akademia/praksis og innovasjon og tjenestedesign.  

• Jeg kan! –prosjektet 

Sitter i styringsgruppen for Jeg kan! -forskning. Personen som innehar delt-stillingen har vært 

sentral for ALV-Møre og Romsdal og Ålesund kommune i utformingen av forskningssøknaden 

og oppfølgingen av dette i Jeg kan! -prosjektet. For UHT og NTNU er det nyttig og lærerikt å 

ha et formelt kontaktpunkt inn i prosjektet. 

For NTNU skal denne delt-stillingen i hovedsak ha ansvar for: 

• å bygge kompetanse om velferdsteknologi ved Campus Ålesund i samarbeid med de andre 

campus i NTNU 

• å utvikle kurs og studiepoeng givende utdanning om velferdsteknologi og tjenestedesign 

• å legge til rette for at velferdsteknologi som tema blir integrert i bachelor, videreutdanning 

og masterutdanningene i helsefag 



30 

 

• å jobbe frem et tverrfaglig samarbeid om velferdsteknologi på campus der både ingeniør, 

maritim, internasjonale business og helse samarbeider om både forskning og undervisning 

• å være NTNU sin kontakt inn mot ALV-Møre og Romsdal 

 

Delmål 3 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 

Hospitering og undervisning- lindrende behandling 
UHT ved Blindheim omsorgssenter har solid erfaring innen hospiteringsordning for 

palliasjon. Siden 2014 har hospiteringsordningen får tilskudd til drift gjennom 

kompetanseløftet fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.   UHT har i samarbeid med 

Blindheim omsorgssenter og kreftkoordinator i Ålesund kommune arrangert fagdager for 

andre kommuner innen palliasjon. Blindheim Omsorgssenter tar i mot hospitanter fra hele 

landet.  

 

Arbeidsgruppen for Fylkesmannens årlige Omsorgskonferanse og 
Demenskonferansen  
 

UHT og USH er faste medlemmer i arbeidsgruppe i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

som arrangerer årlige Omsorgskonferanser og Demenskonferanse. Demenskonferansen ble 

arrangert i Ålesund og Omsorgskonferansen i Molde.  

Innlegg om velferdsteknologi på årsmøte NSF 
12. mai 2015 hadde UHT innlegg om velferdsteknologi på fylkessamling til NSF. Tema var Skype i 
sykehjem.  

 

Delmål 4 Tilrettelegger for forskning og utvikling  

Forskningsprosjekter UHT/Ålesund kommune i samarbeid med 
forskningsinstitusjoner:  
 

UHT har deltatt på flere samarbeidsmøter i regi av de tre høgskolene på Gjøvik, i Ålesund, Sør 
Trøndelag og NTNU.  Målsetting for møtene har vært å samkjøre satsingen innen de ulike 
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akademiske miljøene frem mot sammenslåing til NTNU i januar 2016. UHT i Møre og Romsdal har 
deltatt som talerør for praksismiljøene.  

UHT har også deltatt på søkekonferanser i Trondhjem arrangert av Trondheim kommune og 
høgskolen i Sør Trøndelag.  

 

 «Utvikling av metodikk for forebyggende hjemmebesøk» 

Høsten 2014 har forskningsarbeidet knyttet til utvikling av metodikk for forebyggende 
hjemmebesøk gått inn i avslutningsfasen. Rapporten vil ble ferdigstilt våren 2015.  

Lenke til rapporten: 

http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-
modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf 

 

Velferdsteknologi, Skype i sykehjem 

UHT har siden 2013 vært leder for prosjekt «Skype i sykehjem» (se tidligere).   

Utprøvingen er godt dokumentert av UHT og SOF (senter for omsorgsforskning) og vil bli 

benyttet som materiale til videre forskning. I 2016 vil arbeidet resultere i en vitenskapelig 

artikkel. En vil vurdere om en større forskningssøknad kan utarbeides.  

Hverdagsrehabilitering 

Utprøving av hverdagsrehabilitering i Ålesund kommune vil bli fulgt av forskning på nasjonalt 

nivå i regi av Helsedirektoratet. Se også tidligere 

Læringsnettverk i velferdsteknologi 
Det er knyttet forskning til læringsarenaen via Høgskolen i Sør Trøndelag (nå NTNU) ved Sigrid 
Nakrem.  

 

http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf
http://omsorgsforskning-midt.no/wp-content/uploads/2015/06/evaluering-og-justering-av-modell-for-forebyggende-hjemmebesk-i-lesund-kommune-rapport.pdf
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Andre aktiviteter/Samarbeidspartnere/ Ulike samarbeidsfora 
og arrangement høsten 2015: 

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.  

 
Foto: USH. Det overordna fagnettverket  

 

Kommunene er delt inn i fire nettverk som har møte sammen med USHT minimum en gang 

per år. Det arrangeres møte i det overordna faglige nettverket en gang årlig, som 

representerer alle involverte, men der en representant fra hver av de fire nettverkene også 

deltar. I 2015 ble det ikke arrangert et slikt møte på grunn av at møtet i 2014 var arrangert i 

desember.  Nettverket har egen nettside: www.ogbedreskalvibli.com 

11. mai 2015 inviterte UHT nettverket på søre Sunnmøre til ALV leiligheta.  

 

Nettverk Sunnmøre sør 
11. mai 2015 inviterte UHT fagnettverket i Sunnmøre sør til omvisning og nettverksmøte i ALV 

leiligheten. Rundt bordet ble det spennende diskusjoner om muligheter og utfordringer knyttet til 

utprøving og implementering av teknologi. 

 

 

http://www.ogbedreskalvibli.com/
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.  
 

Regionalt nettverk USHT 
USHT i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har sammen med Senter for 

omsorgsforskning etablert et regionalt nettverk. Nettverket møtes minst en gang per år. 

Samlingen i 2015 ble lagt til Brekstad 2. og 3. juni 2015. Samlingen ble arrangert i samarbeid 

mellom Utviklingssentrene SOF Midt Norge.    

 

Nasjonalt nettverk 
Helsedirektoratet samler alle Utviklingssentrene til diskusjon, felles refleksjon og 

erfaringsutveksling en gang i året. Det er alltid stas for Utviklingssentrene å komme på disse 

årlige samlingene og Helsedirektoratet er flinke til å rose godt arbeid. UHT deltok også 

høsten 2015 på Helsedirektoratets samling for landets Utviklingssentre. Tema for samlingen 

var som tidligere omtalt evaluering av Utviklingssentrene. Ved siden av presentasjon av 

evaluering i regi av forskningsinstitusjoner, ble det satt av mye tid til gruppearbeid der 

Utviklingssentrene fikk anledning til å beskrive hva de synes har vært viktige oppgaver for 

sentrene og forslag til fremtidige aktiviteter.  

 

Foto: Brit S. Krøvel. Personalet i 
nettverksgruppen Sunnmøre sør er 
på besøk i Ålesund. 
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Foto: Brit Steinnes Krøvel. Her presenteres resultat fra gruppearbeid. Forsamlingen var meget 
engasjerte i diskusjon som omhandlet blant annet Utviklingssentrenes fremtidige oppgaver og hva de 
bør inneholde.  

  

                                                                                                                                      
Deltagelse på andre konferanser enn det som har vært nevnt                 
tidligere i  2015 
 

• Tromsø: 16 og 17. juni 2015. Konferanse med tema velferdsteknologi. 

• Lillestrøm: Deltakelse på konferanse om velferdsteknologi. Fikk oppdraget med pilot 
velferdsteknologi med KS, forberedelse til spredning av veikartet og læringsnettverk.  

• Ålesund: Rehabiliteringskonferansen 14. og 15. oktober i regi av fylkesmannen i Møre og 
Romsdal  

• Giske kommune: 27. oktober Digitaliseringskonferansen.  
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