
Kristiansund kommune

7-stjerna, S. 
sunnmøre?



Finansiering

• Helsedirektoratet

• Ålesund kommune

• Kristiansund kommune

• Molde kommune? i dialog

• 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

• Søkt tilskudd med fylkesmannen



Hovedmålsetting

• Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten 
i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom 
fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning 
og implementering av ny kunnskap/nye 
løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og 
lokale behov til kommunene i fylket. 



Delmål

• Utviklingssentrene er pådrivere for 
kunnskapsbasert praksis. 

• Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral 
plass i utviklingssentrenes 
aktivitet 

• Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og 
verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en 
ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for 
kommunene. 



Delmål

• Utviklingssenteret skal bidra til å utvikle 
effektive og brukerrettede tjenester gjennom 
fornying og innovasjon, og ved å stimulere til 
bruk av ny teknologi. 



USHT blir målt på 

• Grad av bidrag til fag- og tjenesteutvikling og 
spredning/ til kommunene i fylket.

• Grad av innsats knyttet til implementering av ny 
kunnskap ut fra nasjonale satsingsområder og 
lokale behov.

• Etablering eller videreføring av læringsnettverk 
eller andre nettverk innen relevante områder. 
Type nettverk og deltagende kommuner eller 
virksomheter skal oppgis. 



Videre krav til USHT

Utviklingssentret skal gi støtte til øvrige 
kommuner i fylket når det gjelder andre 

metoder og verktøy ( enn læringsnettverkverk)i 
utviklings- og implementeringsarbeid og til å 
utvikle et lærende miljø. 

Det skal angis hvilke andre metoder og verktøy 
senteret har benyttet. 



Krav til forskning USHT

• Utviklingssentret skal tilrettelegge for 
forskning og utvikling? Det skal angis hvem 
senteret har samarbeidet med og hvilke 
prosjekt som er igangsatt/gjennomført. 



Krav til samarbeid kommuner

Det skal foreligge en plan for samarbeid med 
øvrige kommuner i fylket og alle kommuner skal 
ha fått tilbud om deltakelse i ulike aktiviteter 

Det skal angis hvordan tilbud er gitt og antall 
kommuner som har deltatt i ulike tiltak. 



Krav til å delta i nettverk

Samarbeid med Fylkesmannen, senter for 

omsorgsforskning, spesialisthelsetjenesten, 
aktuelle utdannings-/ kompetanse-/ -
forskningsmiljø, KS i regionen og andre som 
anses relevante

Rapporteres på hvilke samarbeidspartnere og 
hva samarbeidet består i. 



Krav til bredere virkefelt

Det skal rapporteres på hvilke målgrupper/ 
tjenesteområder som Utviklingssenteret rettet sine 
tiltak mot. 

Bredt faglig perspektiv :

somatikk, psykisk helse, rus, tjenester til personer 
med utviklingshemming og tjenester til personer 
med demens, forebygging og rehabilitering samt 
omsorg ved livet slutt. Fra 0-100 år



Brukermedvirkning  og helhetlig  
oppfølging

Brukermedvirkning og en helhetlig oppfølging av 
tjenestemottaker skal ha en sentral plass i 
senterets aktivitet.

Det skal angis på hvilken måte pasienter, brukere 
og pårørende er involvert. 



Krav til master og tverrfaglig 
kompetanse

Utviklingssenteret  skal ha kompetanse i forhold 
til sine oppgaver, herunder tverrfaglig 
kompetanse, og relevante mastergrader. 

Det skal angis type kompetanse og hvordan de 
er tilknyttet senteret. 



Prioriteringer fra Helsedirektoratet

• Kunnskapsbasert praksis

• Gjennomgående pårørende- og 
brukermedvirkning

• Demensomsorg

• Pasientsikkerhetsprogrammet/forbedringsarbeid

• Innovasjon, tjenesteutvikling, velferdsteknologi

• ABC –opplæringspakker, velferdsteknologi og  
Mitt livs ABC



Styringsråd

• Liv Stette, Ålesund

• Siv Iren S. Andersson, Kristiansund

• Kjersti Bakken, Molde 

• Runar Finvåg, pasient og brukerombudet 

• Marit Hovde Syltebø, fylkesmannen

• Britt Tyrholm Valderhaug 

• Elin Aasen, NTNU , Vara Molde og Volda, rullerende ordning

• SOF, Rigmor E Alnes, 

+ observatør/sekreteriat : representanter fra USHT, Brit S. Krøvel, 
Lillian Karlsen, evt Molde og 7 stjerna om de ønsker å ha en i en 
eller annen stillingsbrøk)



Prioriterte innsatsområder

1)Pasientforløp/ tjenesteforløp multisyke

• Aktiv aktør i implementering og videre 
behovskartlegging og iverksetting av ulike 
kompetansetiltak

2)Spredning av informasjon om kvalitetsforskriften

og pårørendeveilerder

3)Velferdsteknologiens ABC, etablering av nettverk 
etter behov, mest sannsynlig 3-4 nettverk. 

4) Palliativ plan, implementering



Andre pågående arbeid 

• Demensvennlig samfunn, utvikle nye  samhandlinger, 
utvikle synergier.

• Velferdsteknologi, tilknyttet også undervisning, eks 
undervisning  på høgskolen i  Volda, Innlegg NTNU  Skype i 
sykehjem, utvikling av kommune3.0

• «Jeg kan» seminardag knyttet til teknologi benyttet i arbeid 
med personer med en funksjonshemming 

• Recovery fagseminar i april 2018 
• Simulering /visualisering, modellbygging
• Spissing av behov/problemstillinger ÅKP (tidliger Ålesund 

kunnskapspark/næringslivet, kobling mot ALV)
• Samarbeid ALV  Etablering av brukergrupp



Andre pågående arbeid 

• Konferanse Omsorg, sammen med 
fylkesmannen september 2017

• Konferanse/Nettverk  Læring og mestring 
nettverk januar 2018 

• Mitt livs ABC 2018? 

• Deltakelse i samarbeidsmøter 
Digitaliseringsutvalget Helseforetak og 
kommuner. 

• Konferanse demens, 2018



Pågående samarbeidsområder NTNU

• Etisk refleksjon

• Motiverende intervju, studie/kurs

• VIPS modell personsentrert omsorg

• Kunnskapsbasert praksis

• Velferdsteknologi blir innarbeidet i de ulike 
bachelor utdanningene

• Simulering/visualisering. Pilot pågår nå. 

• Robot Inge



NTNUs Inge, hjem søkes


