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Se hva som skjer! 

Bystyresalen fredag 16.desember kl.11.00-15.00 

 

Samhandlingsreformen stiller helt nye krav til kommunene, både i forhold til 

organisering av tjenestene og til økt kompetanse.  

Utviklingssenteret i Kristiansund arbeider på flere områder for å møte nye 

utfordringer, og ønsker i samarbeid med andre aktører i Kristiansund kommune 

å presentere noe av det arbeidet som pågår.  

 

11.00 Kaffe med tilbehør 

11.15 Velkommen ved Bjarne Sandvik, leder for Fag- og samarbeidsrådet ved 

Utviklingssenteret i Kristiansund. Fra undervisningssykehjem til 

Utviklingssenter.  

11.35Kristiansund kommune og samhandlingsreformen – er vi beredt? Ved 

Kommunalsjef Helge A. Carlsen 

11.50 Spørsmål og diskusjon 

12.00 Hva er pasientforløp. Interkommunalt prosjekt-> ”Helhetlig pasientforløp, 

en breddestrategi” - hva skjer? Ved prosjektleder Kristin Lervik 

12.20 Spørsmål og diskusjon 

12.30 Satsing på forebygging - hva skjer? ved Bente Åsbø, Enhetsleder 

forebyggende og rehabiliterende tjenester   

 

 Nevroplan  2015 ! ”Lifestyle redesign” - om å skape nye muligheter i 

eget liv når vilkårene endres ved Bente Åsbø 
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Lyst på Livet - helsefremmende og forebyggende livskaféer for 

pensjonister ved Inger Eliassen, sykepleier og koordinator  
 

13.10 Spørsmål og diskusjon 

13.20 Ny forskrift om underernæring i sykehjem. Sulter pasienter i sykehjem i 

Kristiansund? Ved prosjektleder Shanthi 

13.40 Spørsmål og diskusjon 

13.50 ”Ka ska’ vi eta?” Måltidet som kulturbærer og trivselstiltak. Et 

samarbeidsprosjekt om Aktiv omsorg. Ved kjøkkensjef Bjørn Nortun 

14.00 Spørsmål og diskusjon 

14.10 Velferdsteknologi: Vandrealarm i sykehjem - hva er det? Muligheter og 

begrensninger. Ved Inger-Lise Lervik 

14.20 Spørsmål og diskusjon 

14.30 Kristiansund kommune- et godt sted og leve- og et godt sted å dø? 

Kunnskapsdeling ved hospitering og nettverksbygging. Ved prosjektleder 

Vibeche Fahsing, Lindrende enhet, og Liv Astrid Faksvåg, spesialsykepleier i 

Hjemmetjenesten. 

14.50 Spørsmål og diskusjon 

15.00 Vi viser filmen Kjærlig vekking (7 minutter) til slutt.  

 

Margot, 102 år 


