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Oppsummering dialog mellom UHT i Sjørdal, Åfjord og Ålesund 

 

 

Åfjord: 

Har nettopp startet arbeidet. Er opptatt med å etablere nettverk. Føler at de er små og at dette 

begrenser mulighetene. Ønsker å bli adopterte , som de uttaler selvHar god kontakt med 

senter for omsorgsforskning som har gitt hjelp i forhold til oppstart av flere prosjekter.  

 

Lettere implementering: 

Fordelene med lita kommune er at implementeringen blir lettere. Det er lettere å involvere alle 

ansatte. Det er utstrakt bruke av dialogkafe, der de involverte inviteres og får være med på 

planlegging av alt fra kommuneplaner til endringstiltak. Åfjord har satsa mye på forankringen 

nedover og derfor vellykkede endringsprosesser.  

 

Interkommunalt samarbeid.  

Fosen samarbeid består av 8 kommuner. Det er opprettet en egen omsorgsplan for 

Fosensamarbeidet.  Bl. a felles leder for Fosen DMS. Interkommunalt samarbeid Netop-

Fosen- ønsker utvikle videokonferanser.  

 

Stjørdal: 

Mye bruke av frie midler. Ikke utlyst, blir brukt i forhold til de områdene helsedirektoratet har 

satt krav til. Jobber med å utarbeide fremdriftsplan.Prosjektleder har ikke frigitt tid til 

oppdraget. Enhetsledere er prosjektledere på forskjellige prosjekter, flere pågår på en gang. 

Mener det er stor fordel å ha med RO senteret, NTNU Fylkesmannen. Ønsker sterkt å satse på 

Teknologiutvikling. Ble svært motivert etter studietur til Skottland.  

 

 



 
Ålesund: 

Prosjektleder 50 % stilling fra høst 2009 og 100% stilling fra 01.05.2010. Prosjektet godt 

forankra i kommune, høgskole, helseforetak og Møre og Romsdal Fylke. Fokus på flere nivå: 

Hjemmetjenesten Nørve(en av 8 HT i kommunen) bygge opp til å bli en 

foregangsvirksomhet, Ålesund kommune, bidra til at hele kommunen har fokus på 

utviklingsarbeid og gode læremiljø, Møre og Romsdal, nettside og nettverksarbeid. Godt 

samarbeid med undervisningssykehjemmet Rokilde. Etablert faglig(Fylkesmannen, høgskoler, 

senter for omsorgsforskning, UHT og USH med de fire tettverkene) nettverk sammen med 

Rokilde. Hovedmilepæl vår 2010: Prosjektseminar og Erfaringskonferanse(sammen med 

USH). 

 

 

Alle: 

Frustrasjon over at ikke oppgavene er bedre definerte. Frustrasjon over lite tilbakemeldinger 

fra disrektoratet. Vi har ikke engang fått svar om at rapportene våre er mottatt ved 

departementet. Hva skje i 2011? Hva må vi bevise for å kunne fortsatt få midler slik spm USH 

ene har fått. En kunne ønske seg bistand/opplæring i hvordan en skal rapportere til 

departementet.En kunne øsnske seg at det ble en egen landsdekkende konferanse slik at vi får 

treffe alle UHT og USH i landet.  

 

Karin fra senter for omsorgsforskning stilte bla. a spørsmål om hvordan implementere 

prosjektene og videreføre. Aafjord informerte da om sin måte å gjøre dette på med dialogkafe. 

De inviterer også inn pårørende. Hva er suksessfaktorene til vellykkede prosjekt? Minnet  oss 

om at alt utviklingsarbeid har behov for struktur. Det er viktig å belyse suksessfaktorer og det 

er viktig å belyse hva som ikke ble bra. Prosjekter som ikke videreføres skal evalueres først. 

Karin hjelper Åfjord og Sjørdal med akkurat dette og gjør nå avtale med Ålesund i mai for å 

se hvor skoen trykker der.   


