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FORORD 

 

Sykehjemmet ble bygd i 1986 som et aldershjem – lokalisert ytterst i Klubba. Navnets 

herkomst stammer fra Politimester Bendixen hadde hytte i området som han kalte Rokilde. 

Byggekomiteen tok til seg historien om området og derav ble navnet Rokilde. 

 

 

Utsikt fra terrassen i 4 etg.   Foto: Stephanie Helland 

 

I 1998 ble det gjort om til et sykehjem. Det har vært en gradvis utvikling i pasientenes 

medisinske sykdomsbilde som medfører økte utfordringer i forhold til organisering og 

kompetansebehov. Arbeidet med å etablere Rokilde sykehjem som et 

undervisningssykehjem så dagens lys i 2005, og det ble godkjent våren 2008. Fra 1.1.2011 

gikk man fra å være et undervisningssykehjem til et Utviklingssenter for sykehjem i Møre og 

Romsdal, og det har arbeidet med en omorganisering ved at Utviklingssenteret har blitt 

fradelt organisatorisk som en egen avdeling ved Rokilde sykehjem. 

Året 2011 bærer preg av en høy aktivitet, både i sykehjemmet som helhet og i 

Utviklingssenteret spesielt (se egen rapport). Det har vært flere prosjekter som er forankret i 

Utviklingssenteret og hvor flere avdelinger ved Rokilde sykehjem er involvert. Samtidig som 

en høy prosjektvirksomhet, har vi 4 ulike avdelinger med ulikt behov og aktivitet. 

Det rettes en stor takk til fantastiske arbeidstakere, kollegaer og interne 

samarbeidspartnere. Det rettes også en stor takk til Høgskolen i Molde, Kristiansund 

videregående skole, Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge, Kunnskapssenteret for 

lindrende behandling Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal og Fylkesmannen. 
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LEDELSE OG ORGANISERING 

 

Kristiansund kommune har en flat struktur med Rådmann og kommunalsjefer på det øverste 

nivået, og enhetsledere på det neste nivået. 

 

 

Kilde: www.kristiansund.kommune.no 

 

I pleie- og omsorgssektoren har man tilført et ledernivå med avdelingssykepleiere, derav vil 

denne sektoren være et unntak fra to-nivåledelsen i Kristiansund kommune. 

 

 

Om Rokilde sykehjem 

Rokilde sykehjem er det største sykehjemmet i Kristiansund med 70 sengeplasser fordelt på 

4 avdelinger fra 16 til 19 plasser. I tilegg er en dagavdeling for personer med behov for 

miljørettede tiltak lokalisert ved sykehjemmet. Avdelingen ligger organisatorisk under 

Brasen opptreningsenhet - enhet for forebyggende og rehabiliterende tjenester. 

 

Rokilde sykehjem har totalt 63 årsverk fordelt på 100 faste ansatte. Hovedgruppen av 

ansatte er personell med hjelpepleier-, sykepleier-, omsorgsfag- og helsefagutdanning.  

 

 

 

http://www.kristiansund.kommune.no/
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Ledelse ved Rokilde sykehjem 

Lederteamet ved Rokilde sykehjem er enhetsleder, avdelingssykepleiere og 

fagutviklingssykepleiere.  

 

  

Foto: Petter Ingeberg 

 

 

Personell 

Noen kommer - noen går 

Som i de fleste enheter er det alltid noen som ønsker å skifte beite – vi takker så mye for 

samarbeidet og ønsker alle lykke til på veien videre. Andre går over i pensjonisttilværelsen – 

og vi takker for innsatsen! 

Stephanie Helland ble ansatt som ny 

enhetsleder ved Rokilde sykehjem og 

tiltrådte i stillingen 1. mars 2011. 

Stephanie er utdannet sykepleier 

med videreutdanning innen 

praksisveiledning og 

kunnskapsbasert praksis. I løpet av 

2012 beregner man at hun er ferdig 

med mastergrad i samfunnsendring, 

organisasjon og ledelse ved 

Høgskolen i Molde. 
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Marthe Kjønnø t.v og Greta Weiseth t.h.  Foto: Nora Olsen 

 

Som det alltid er noen som avslutter sitt arbeidsforhold i enheten, er det alltid noen som starter. Vi 

ønsker alle nye ansatte velkommen! 

I året 2011 har det også vært flere jubilanter! 

 

 

 
Inger Ringdal og Inger 

Takle begge 60 år! 

Foto: Nora Olsen 
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Etter- og videreutdanninger 2011 

Flere ansatte har fullført en videreutdanning, mens andre har begynt, oppsummert: 
 
 En sykepleier fullførte videreutdanning i praksisveiledning 
 En startet mastergrad i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse  
 En sykepleier har startet videreutdanning i Omsorg ved alvorlig sykdom og død. 
 Åtte har fullført videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis.  
 To hjelpepleiere har startet videreutdanning inne Psykiske helse  
 Tre ufaglærte har begynt på fagutdanningen Helsefagarbeider 

 
 
 
 

  
Foto: Rokilde sykehjem 
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Året 2011. Avdelingene oppsummerer 

Rokilde sykehjem 1.etg. med Lindrende enhet Ved Avdelingssykepleier 

Vibeche Fahsing 
 

 
Avdelingssykepleier Vibeche Fahsing. Foto: Idun Lervik 

 

Avdelingen er lokalisert i 1. etg, er en somatisk avdeling med 16 plasser. Fem utgjør Rokilde 
sykehjems lindrende enhet, og er forbeholdt pasienter med behov for avansert smerte- og 
symptomlindring i livets sluttfase. Lindrende enhet ble etablert i 1998, og var en av landets 
første i sitt slag. Avdelingens personell har utviklet en unik og enestående kompetanse innen 
fagfeltet.  
 
Avdelingen har hatt mange sykepleierstudenter og helsefagarbeiderelever. 
Sykepleierstudentene har kommet til enheten allerede i første semester, både i sin 
observasjonspraksis og sykehjemspraksis. Noen velger å komme tilbake som 
fordypningsstudent. Avdelingen har også dyktige studenter ansatt i rektutteringsstillinger. 
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Avdelingssykepleier og kreftsykepleier Vibeche Fahsing har arbeidet både som 
avdelingssykepleier og som prosjektkoordinator i prosjekt lindrende hospitering. Fra høsten 
2011 har hun arbeidet full stilling som prosjektkoordinator. 
 
 

Lindrende enhet 

Lindrende enhet ved Rokilde sykehjem samarbeider tett med flere kommuner i fylket og har 

en lang erfaring med nettverksarbeid. Det samarbeides om blant annet erfaringsutveksling, 

felles kursvirksomhet og gjensidig hospitering. 

Enheten har også et tett samarbeid med Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt-

Norge, St. Olavs Hospital. Kompetansesenteret bistår med råd og veiledning, samt ved 

undervisning og fagdager, på denne måten får Kompetansesenteret god innsikt i hva som 

skjer innen det lindrende feltet i kommunehelsetjenesten. 

 

Kompetanseheving 

Ved avdelingen har man flere ansatte som har fullført og startet utdanningsløp. 

 To sykepleiere har fullført videreutdanning I Kunnskapsbasert praksis 

 En sykepleier har startet videreutdanning innen smerte- og smertebehandling 

 En sykepleier har startet videreutdanning Omsorg ved alvorlig sykdom og død 

 Omsorgskonferanse i Ålesund 

 Erfaringskonferanse i Molde 

 2-dager kurs i palliasjon 

 Fagdag i grunnleggende palliasjon 

 Kurs i avansert palliasjon 

 

Hospiteringsprosjekt 

 Hospitanter i avdelingen året 2011, 30 personer, hvorav flere fra egen kommune 
 Utadrettet undervisning hvor 80 personer har deltatt, både i eget og andre fylker. 
 Bruk av evalueringsskjema etter endt hospitering, med gode tilbakemeldinger på 

evalueringsskjema 
 Se nærmere omtale under ”Prosjekter” 
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Trivselstiltak 

Avdelingen har innledet alle årets tider og høytider med en sosial aktivitet som er tiltenkt 

både pasient, pårørende og personell. Våren innledes med en påskefrokost, hvor man har litt 

ekstra godt pålegg. 

 

Foto: Rokilde sykehjem 

 

Vi har åpent hus 17. mai. Sommeren står for dør og St. Hans byr på sommerfest med grillmat 

og rømmegrøt. Utpå sommeren når Frei-bærene modnes og det er alltid en suksess med 

jordbærfest. På høsten har vi fast tradisjon med skalldyrsfest. 
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Festdekket bord og Thelma forbereder maten!   Foto: Rokilde sykehjem 

Vinteren og julens inntog markeres med adventssøndager med lys og kake. I desember 

arrangeres det julelunch til pasienter, pårørende og personell. 

 

 

Fellestrim på stuen! 

 

Kulturelle innslag har vi også hatt i året som har gått, med Operaens besøk i februar og 

andre kulturarrangementer. Kristiansund Videregående skole er faste bidragsgivere hvor de 

kommer på avdelingen med både underholdning og noe attåt.  
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Rokilde sykehjem 2.etg. Skjermet enhet Ved Avdelingssykepleier Inger Takle 
 

 

Avdelingssykepleier ved 2.etg. Inger Takle. Foto: Idun Lervik 

 

Skjermet enhet legges det stor bekt på nærhet og tilstedeværelse for våre pasienter. Det er i 

2011 gjennomført flere tiltakt for å forbedre rutiner og praksis. Avdelingen har opprettholdt 

fast refleksjonstid og stille rapport. Vi har i 2011 hatt som hovedmål å forbedre Elektronisk 

pasientjournal. Dette er et stort arbeid og vi syns vi har oppnådd større kvalitet på dette 

området. Vi kan stadig bli bedre så arbeidet med EPJ er det sjølsagt viktig å jobbe med hele 

tiden 

 

Kompetanseheving: 

På 2. etg er vi svært opptatt av fagutvikling. Personalet har derfor deltatt på div kurs, samt at 

avdelingen driver fagutvikling i det daglige arbeidet. 

Det har vært deltakere fra avdelingen på følgende kurs/konferanser: 

 Erfaringskonferansen i Molde 

 Omsorgskonferansen i Ålesund 

 Kurs i sansestimulering 
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 Demensutreding 

 Palliasjon til eldre med kreft v/Stein Husebø 

 Lindrende behandling 

 Kurs i palliasjon, Utviklingssenteret for sykehjem, Rokilde 

 Internundervisning  

Avdelingssykepleier og en sykepleier gjennomførte studiet ”Kunnskapsbasert praksis” ved 

Høyskolen i Molde. Oppstart høsten 2010 og avsluttet våren 2011. En helsefagarbeider har 

startet videreutdanning innen psykiatri.  

Demensomsorgens ABC hvor alle faste ansatte i avdelingen deltok ble avsluttet i mars. 

 

Aktiviteter:  

Avdelingen er svært opptatt av tilrettelagte aktiviteter tilpasset hver enkelt pasient. Det er 

stadig revidering av disse aktivitetene.  

 

 

Høstfest    Foto: Rokilde sykehjem 

 

Nytt av året er ”Stikk ut”.  Inspirasjonen fikk Astrid Gaupseth, hjelpepleier på avdelingen fra 

Friluftsrådet i Møre og Romsdal hvor Kristiansund kommune har sine turmål. Dette 
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resulterte i at det er plassert to postkasser – en ute ved Kringsjå sykehjem og en inne i 

kjelleren – hvor det ligger en bok hvor pasient og ansatt skriver navnet sitt. Den som har flest 

turer av ansatte og pasient får en premie til sommer og jul. Ingen hinder for de som må ha 

rullestol.  

 

STIKK UT!     Foto: Rokilde Sykehjem 

 

Ellers er det satt opp faste aktiviteter to dager pr uke. De ansatte skal signere at det er gjort 

eller skrive hvorfor det ikke kunne gjennomføres.  
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Rokilde sykehjem 3. etg. Somatisk avdeling Ved Avdelingssykepleier Aud 

Dahle 
 

 

 

Avdelingen har i 2011 arbeidet 

med oppfølging av elektronisk 

pasientjournal og innføring av 

helsenett.  

 

Avdelingssykepleier og personell 

har arbeidet aktivt med å holde 

fokus på trivselstiltak for både 

pasienter, pårørende og personell.  

 

 

 

 

 

Til venstre: avdelingssykepleier 

Aud Dahle. Foto: Idun Lervik 

 

 

Kompetanseheving 

To sykepleiere har fullført videreutdanning I Kunnskapsbasert praksis. Tre ufaglærte har 

startet utdanning som helsefagarbeider. 

Videre har personell deltatt på flere kurs i 2011: 

 Palliasjon til elder med kreft ved Stein Husebø 

 2 dagers kurs i palliasjon 

 Lindrende behandling 

 Internundervisning 

 

Utviklingsarbeid: Holdninger og handlinger  

Ved 3 etg. Startet man i 2010 å arbeide aktivt med tiltak rettet mot å øke bevisstheten i 

forhold til holdninger og handlinger, både ovenfor pasienter, pårørende og hverandre. Det 

gode arbeidet man gjorde i 2010 har vi tatt med oss inn i 2011. Ved å opprettholde fokuset, 

har man klart å ivareta et godt samarbeid, positivt arbeidsmiljø og holde et faglig fokus for å 

ivareta den helhetlige omsorgen for våre pasienter.  
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Trivselstiltak 

I 2011 har vi arrangert fere hyggelige tilstelninger, samt vært arena for kulturarrangement. I 

februar hadde vi besøk fra Operaen – noe som alltid er trivelig. Kristiansund Videregående 

skole har vært på besøk med tilstelning av kaker, kaffe og underholdning.  

 

Det har vært arrangert fest for både pårørende og pasienter med et stort oppmøte og gode 

tilbakemeldinger. 

  
 

 
Markering av Rokildes 25-års jubileum  Foto: Rokilde sykehjem 

 

 

 
 
 

Aktiviteter 

Vi ønsker å kunne ha en aktiv hverdag sammen med våre pasienter. Noen ganger er det mer 

faste opplegg hvor vi har avsatt tid til aktiviteter på fellesstuen, andre ganger er det mer 

spontant og impulsivt. 
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En aldri så liten svingom! 

Foto: Aud Dahle 

Pasient Anna Yttervik (101) har 

strikktrening! 

Foto: Aud Dahle 
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Rokilde sykehjem 4.etg. Somatisk avdeling Ved Avdelingssykepleier Karina 

Molvik 
 

 

Avdelingssykepleier ved 4.etg. 

Karina Molvik Eckhoff beskriver året 

2011 som et positivt og utfordrende 

år på mange måter.  

Avdelingen har deltatt i ulike 

prosjekter, hatt studenter og elever, 

ansatt nye medarbeidere og sagt 

lykke til videre til noen.  

4.etg. er en somatisk avdeling med 

19 pasienter og 15 årsverk, fordelt 

på 20 stillinger.  

Avdelingen har gjennom flere år 

utviklet god kompetanse på flere 

områder, spesielt i forhold til 

brukermedvirkning og samarbeid 

med pårørende.  

Avdelingssykepleier Karina Molvik Eckhoff  
Foto: Idun Lervik 

 

 

Personell 

Vi har tatt imot mange studenter og elever i året som har gått, både i deres første møte med 

praksisfeltet og de som snart er ferdig utdannet. Dette oppleves som positivt da dette skaper 

er bedre læringsmiljø. Vi har på tampen av 2011 besatt alle våre rekrutteringsstillinger, noe 

som er svært positivt. 

 

Kompetanseheving 

To sykepleiere har fullført videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis. En helsefagarbeider 

har startet videreutdanning innen psykiatri. 

Videre har personell deltatt på flere kurs og konferanser: 
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 Omsorgskonferansen I Ålesund 

 Erfaringskonferanse I Molde 

 2-dager kurs i palliasjon 

 Palliasjon til elder pasienter med kreft ved Stein Husebø 

 Lindrende behandling 

 Kurs i ernæring  

 

 

Kurs i ernæring     Foto: Rokilde sykehjem 
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Dagliglivets aktiviteter og utflukter  

 

 

Vi er opptatt av å ha et aktivitetstilbud, noen aktiviteter er mer planlagt enn andre. Avdelingen 

markerer alle årets tider og spesielt høytidene, da dekker vi langbord og koser oss med god mat og 

drikke. Vi har hatt flere utflukter og turer som for eksempel til Bestemors hage og spist vafler, 

cafebesøk på Storkaia og en vi har hatt en herlig tur til Atlanterhavsveien. Været, maten og 

stemningen var kjempebra. 

 

Gjengen på tur!   Foto: Rokilde sykehjem 

Nils og Magnhild tar en svingom! 

Foto: Rokilde sykehjem 
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BRUKERRÅD VED ROKILDE SYKEHJEM 

Brukerrådet ved Rokilde sykehjem er sammensatt av pårørende fra hver av de fire 

avdelingene. Rådet gjennomfører fire årlige møter sammen med lederteamet ved Rokilde 

sykehjem. Vanligvis holdes det utvidet brukerråd hvor alle pasienter og pårørende blir 

invitert. I år valgte man i samråd med brukerrådet å gjøre dette i forbindelse med markering 

av Rokilde 25-års jubileum. 

Brukerrådets hovedfunksjon er at de skal holdes orientert om alle problemstillinger og tema 

som berører kvaliteten på tjenesten. Rådet skal ivareta pasientenes og pårørendes interesse, 

og kan på eget initiativ innhente informasjon om saker av interesse for brukerrådets arbeid.  

I 2011 ble det innført at medlemmene i brukerrådet skal honoreres, og leder i brukerrådet 

skal også honoreres for oppmøte i Utviklingssenterets styringsråd. 

Brukerrådets medlemmer i 2011: 

 Arve Bruseth – leder 

 Harald Møst 

 Ingrid Gundersen 

 Jan Sigurd Marsteen 

 Avdelingssykepleiere 

 Fagutviklingssykepleiere 

 Enhetsleder  
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ROKILDE SYKEHJEM OG SOSIALE MEDIER 

Rokilde sykehjem arbeider aktivt for å lykkes med informasjonsutveksling og erfaringsdeling, 

blant annet ved hjelp av sosiale medier. 

 

 

Rokilde USH har en blogg som oppdateres 

kontinuerlig: www.rokildeush.com . Her 

legges ut fagstoff, kontaktinformasjon, 

nyheter og lenker. Det samme gjelder 

Utviklingssentrenes felles blogg for det 

faglige nettverket i fylket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKILDE SYKEHJEM – 25ÅR! 

I år er det 25 år siden Rokilde sykehjem var innflyttingsklar. Man har etterspurt eksakt dato, 

men man har ikke lykkes i å finne den eksakte datoen man åpnet. Basert på samtaler med 

ansatte som var med på flyttingen fra Clausensgate til Rokilde kan det forstås at arbeidet 

begynte i begynnelsen av august 1986. Beboer etter beboer flyttet inn.  

Rokilde aldershjem ble et sykehjem i 1998, og man begynte å arbeide for at det skulle bli et 

Undervisningssykehjem i 2005 og hvor godkjenningen kom i 2008. Fra 1.1.2011 har man gått 

fra å være et Undervisningssykehjem til et Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal. 

For å markere jubileet laget vi fest for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Det ble 

også invitert spesielle gjester som medlemmer av byggekomiteen, rådmann, kommunalsjef 

og andre samarbeidspartnere. Det ble servert snitter, kaker og kaffe. 

http://www.rokildeush.com/
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Foto: Rokilde sykehjem 

Underholdning stod også på menyen, Frode Alnæs underholdt i 2. etg mens Rossbach med 

pianist tok frem kjente og kjære sanger og stod underholdt de andre avdelingene 

 

 

Frode Alnæs stod for underholdningen i 2. ets.   Foto: Rokilde sykehjem 

.  
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Dag Rossbach & Co    Foto: Rokilde sykehjem 

 

 

UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I MØRE OG ROMSDAL 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er lokalisert og organisert som en egen 

avdeling hvor Inger-Lise Lervik er fagansvarlig. Utviklingssenteret er organisert med et fag- 

og samarbeidsråd og en prosjektgruppe. Utviklingssenteret gir ut egen årsrapport og kan 

lastes ned på www.ogbedreskalvibli.com  

 

Fag- og samarbeidsrådet 

Fag- og samarbeidsrådet har vært sammensatt i 2011 slik: 

 Bjarne Sandvik, planlegger i Kristiansund kommune, leder   

 Stein Kulø, spesialkonsulent i Kristiansund kommune, nestleder  

 Marit Hovde Syltebø, seksjonssjef ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 Kari Westad Hauge, dekan ved Høgskolen i Molde  

 Trude Fløystad Eines, høgskolelektor ved Høgskolen i Molde  

 Rigmor Einang Alnes, Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge 

 Inger Stokke, rådgiver, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sykehus  

 Britt Engvik Hjelle, Norsk sykepleierforbund, Kristiansund kommune 

 Arve Bruseth, leder i Brukerrådet ved Rokilde sykehjem 

http://www.ogbedreskalvibli.com/
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 Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, USH, Rokilde sykehjem  

 Stephanie Helland, enhetsleder, Rokilde sykehjem  

Fag- og samarbeidsrådet har tre til fire møter i året, og har et overordnet ansvar for 

godkjenning, oppfølging – og avslutning av ulike prosjekter i forhold til gjeldende føringer. 

Rådet ivaretar også samarbeid med sentrale eksterne aktører. 

 

Prosjektgruppen 

Det har i 2011 vært en endring i prosjektgruppens sammensetning, da man har fokusert på 

prosessen fra å være et undervisningssykehjem til et Utviklingssenter for sykehjem i Møre og 

Romsdal. Prosjektgruppen har i 2011 vært sammensatt som følger: 

 Bjarne Sandvik, spesialkunsulent, utviklingsseksjonen, Kristiansund kommune  

 Stein Kulø, spesialkonsulent, utviklingsseksjonen, Kristiansund kommune  

 Trude Fløystad Eines, høgskolelektor, Høgskolen i Molde  

 Stephanie Helland, enhetsleder, Rokilde sykehjem  

 Inger-Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, Rokilde sykehjem  

 

Prosjektgruppen har i 2011 drevet med strategisk planlegging og omorganisering av 

Utviklingssenteret for sykehjem som en egen avdeling organisert under Rokilde sykehjem. 

Man har også arbeidet med praktisk gjennomføring og koordinering av forskjellige 

prosjekter. Videre forberedes saker til styringsråd, sykehjemsforum og faglige 

nettverksmøter hvor Rokilde sykehjem har vertskapsansvar, samt muntlig og skriftlig 

rapportering i forbindelse med gjennomføring - og avslutning av utviklingsprosjekt.  

Se også: www.ogbedreskalvibli.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogbedreskalvibli.com/
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PROSJEKTER 2011 

Hospiteringsprosjektet 2011 
 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal sammen om et felles hospiteringsprosjekt ved lindrende 

enheter i Ålesund og Kristiansund 

Kristiansund kommune og Ålesund kommune har opprettholdt sitt gode samarbeid med 

hospiteringsordning ved de respektive lindrende enhetene i hver av kommunene. De 

lindrende enhetene er de eneste i sitt slag i fylket, og har et nært samarbeid med de 

palliative teamene ved Kristiansund og Ålesund sykehus. Begge enhetene har bred 

kompetanse på området. 

 

 
Fra venstre: Liv Sunde Braathen, Vibeche 
Fahsing og Merete Kløvning Foto: Rokilde USH 

     

        

            Tatt fra brosjyren USTH 

 

  

Hospiteringsprosjektet har blitt videreført med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. 

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe hvor begge kommunene er representert, 

samt at de har en representant fra Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt-

Norge. 

Hospiteringen foregår ved Rokilde sykehjem og Blindheim omsorgssenter. En person ved 

hver enhet ivaretar koordineringsansvaret. Man har erfart at dette kan være en tidkrevende 

jobb. 

I fagbladet Sykepleien novemberutgaven ble hospiteringsprosjektet omtalt: 
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Uønsket deltid 
 

Kristiansund kommune startet opp prosjektet uønsket deltid i 2010. Det ble behandlet i 

bystyret desember samme år og der ble det enstemmig vedtatt. Rokilde sykehjem er en av 

enhetene som har deltatt i dette prosjektet. Prosjektet er organisert med en overordnet 

styringsgruppe med Margrethe Magerøy – prosjektleder i Utviklingsseksjonen i Kristiansund 

kommune og en prosjektgruppe bestående av enhetsledere fra de forskjellige enhetene som 

er med i prosjektet. Rokilde sykehjem har en lokal prosjektgruppe som også prosjektleder 

 

         Foto: Petter Ingeberg 

var representert og ansatte fikk komme med innspill, stille spørsmål og fikk avklaring på 

spørsmål. Målsettingen med å starte før sommeren var for ambisiøs, og vi kom ikke i gang 

med arbeidet før høsten 2011. Bystyret vedtok etter første tertialrapport å bevilge 750 000,- 

til dette arbeidet. Man startet opp arbeidet ved å styrke bemanningen på kveld i tre 

Magerøy har ledet.  

Prosjektet går ut på å styrke grunnbemanningen på de mest 

sårbare vaktene med styrte ressurser. Man startet å arbeide 

med prosjektet medio april i 2011, og man hadde intensjoner 

med å iverksette arbeidet før sommeravviklingen. Det ble 

satt sammen en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle 

avdelingene, som diskuterte prosessen og hvordan man 

skulle gjøre arbeidet i praksis. Det ble også satt opp flere 

allmøter hvor hovedtillitsvalgte  
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avdelinger og på dagtid ved en avdeling. Besparelsen skulle ligge i et redusert forbruket av 

overtid og mertid, samt at vi ville se en positiv effekt på sykefraværet og derav et redusert 

bruk av vikarmidler.  

Prosjektet ble utprøvd på høsten og det ble en positiv effekt på sykefraværet og totalt 

forbruk på vikartimer i 2011 er færre enn i 2010. Den positive effekten tar vi med oss inn i 

2012, hvor vi skal arbeide enda mer målrettet med å iverksette tiltakt for å redusere antall 

ansatte som arbeider i uønsket deltidsstilling.  

 

Ernæringsprosjekt 
 
Utviklingssenteret i Kristiansund fikk i 2011 et tilskudd på 500 000 kroner fra 
Helsedirektoratet for å drive et prosjekt som skal føre til kompetanseheving innen ernæring 
for ansatte som skal forebyggeunderernæring/feilernæring hos pasienter i sykehjem.  
Prosjektperiode går over 1 år fra september 2011 til mai 2012.  

 
Samarbeidspartene i prosjektet er blant annet sykehjemsoverlege og kjøkkensjef for 

felleskjøkkenet, hjemmesykepleien distrikt 2, høgskolen i Molde, folkehelsekoordinator, 

Senter for omsorgsforskning og klinisk ernæringsfysiologen ved helse Møre og Romsdal - 

Kristiansund sykehus. Dette utgjør prosjektets styringsråd sammen med 

fagutviklingssykepleier ved utviklingssenteret, prosjektets leder og enhetsleder. Det 

samarbeides også med senter for omsorgsforskning Midt Norge har rådgivere sammen med 

Høgskolen i Molde. 

 

 

Styringsrådet       Foto: Stephanie Helland 



   

29 
 

 
Prosjektets arbeidsgruppe består av 4 sykepleiere som alle har videreutdanning i 

kunnskapsbasert praksis. Det vil si å ta avgjørelser basert på systematisk innhentet 

forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den 

gitte situasjonen blir tatt i betraktning. 

 

Tilskuddet skal i første omgang føre til økt kompetanseheving innen ernæring for 

helsepersonell ved Rokilde sykehjem. Dette er et viktig tema da man pr dags dato ikke har et 

screeningsverktøy i vårt dokumentasjonssystem. Dermed er det slik at det kan gå lenge før 

pasienten som er underernært blir ”fanget opp” av helsepersonell og før det blir i gang satt 

tiltak for underernæring.  

 

Gjennom dette prosjektet skal det jobbes med å få et screeningsverktøy som kan brukes 

både av hjemmetjenesten og sykehjemmene. Screeningsverktøyet MNA er prøvd ut ved 

Rokilde sykehjem og hjemmesykepleien Distrikt 2. Resultatet fra Rokilde sykehjem viser at 

over halvparten av de som ble screenet enten var underernært eller står i fare for å bli 

underernært.  

 

En sentral oppgave i prosjektet er å lage en undervisningspakke som alle ansatte ved Rokilde 

sykehjem skal i gjennom på våren 2012. Personalet har selv vært med og foreslått innholdet, 

og det reflekteres i resultatet på forundersøkelsen. Implementering av resultatet i prosjektet 

i form av endrede rutiner i avdelinger i forhold til måltidenes tidspunk, rutiner på screening 

og dokumentasjon. Det skal produseres en film i samarbeid med medier og kommunikasjon 

linja ved Kristiansund videregående skole om underernæring. Når prosjektperiodene er over 

skal det gjennomføres en etterundersøkelse hos ansatte vedrørende kompetanse. 

Tekst: Shanthinidevi Shanmuganathan og Inger-Lise Lervik 

 

Vandrealarm 

 

Utviklingssenteret i Kristiansund har i 2011 hatt prosessansvaret for ”Vandrealarm i 

sykehjem” – et delprosjekt i den Midt-Norske velferdsteknologisatsingen. Arbeidsgruppen er 

sammensatt av personell fra Utviklingssenteret, tildelingstjenesten og Helse-IKT i 

Kristiansund kommune. I tillegg deltar Høgskolen i Molde i arbeidet med evaluering og 

dokumentasjon.  

 

Vandrealarmer utprøves på utvalgte pasienter i somatiske avdelinger ved Rokilde sykehjem. 

Kriteriet for å bli vurdert for vandrealarm er at pasienten har en kognitiv 

svikt, og må ha følge når han eller hun forlater avdelingen.  
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Alarmen utløses når pasienten er på vei ut fra avdelingen, og personalet skal sørge for rett 

påkledning og tilsyn. Om pasienten hentes inn i avdelingen mot sin vilje vurderes dette som 

et bevegelsesinnskrenkende inngrep- og fordrer tvangsvedtak.  

 

Prosjektet har et særlig fokus på kunnskapsheving i personalgruppen, avklaring av juridiske 

og etiske spørsmål, samt helhetsvurdering i bruk av vandrealarm.  

 Saksbehandling og jus  

 Opplæring, refleksjon og etikk  

 Implementering og drift  

 Evaluering, forskning og publisering  

En forundersøkelse gjennomført av Høgskolen i Molde i samarbeid med Utviklingssenteret 

viser at blant annet at personalet ikke har tilstrekkelig kunnskap om samtykkekompetanse, 

pasientrettighetsloven kapittel 4a. I det videre arbeid i prosjektperioden vil derfor dette bli 

vektlagt. 

Tekst: Inger-Lise Lervik 

Effektiviseringsnettverk 20+ 

Kristiansund kommune har blitt forespurt fra 

KS om å delta i Effektiviseringsnettverk 20+. 

I nettverkene deltar åtte kommuner.  

Man skal sammenligne seg med hverandre, 

lære av de gode eksemplene og iverksette 

forbedringstiltak i egen kommune og egne 

virksomheter. Gjennom å bruke data 

(KOSTRA) kan man vurdere og analysere 

ulike måter å innrette seg og yte tjenester på.  

Det ble i sommer gjennomført brukerundersøkelse, som for Rokilde sykehjem sin del var 

rettet mot pårørende. Det var standardiserte spørsmål på spørreskjema som pårørende 

kunne svare enten med vedlagt svarkonvolutt eller via internett. Rokilde sykehjem scoret 

over gjennomsnittet på de fleste kvalitetsindikatorene, men har et forbedringspotensiale når 

det gjelder å gi tilstrekkelig informasjon til pårørende. Dette tar vi med oss inn i 2012 hvor 

man skal arbeidet for å forbedre dette. 

 

 

Illustrasjon av 
vandrealarm  Foto: 
Ascom 

Foto: KS 
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NOKLUS 

 

Rokilde sykehjem er inne i sitt andre år hvor man benytter seg av NOKLUS (Norsk 

kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Erfaringer man har høstet er 

at man har fått en bedre kvalitet på prøvesvarene, men det er fremdeles 

forbedringspotensiale. Det har i 2011 vært gjennomført oppfriskningskurs og nyansattkurs i 

regi av NOKLUS.  

 

 
Foto: www.noklus.no 

 

Rokilde sykehjem har egne NOKLUS-kontakter.  
 
 
 
 

Oppfølging av sykemeldte – Tett på sykefravær 

 

I 2011 har Rokilde sykehjem arbeidet bevisst med å redusere sykefraværet. Lederteamet har 

gjennomført systematisk oppfølging og samtaler med sykemeldte. Flere sykemeldte har 

benyttet seg av aktiv- og gradert sykemelding. Man har i 2011 arbeidet sammen med NAV 

arbeidslivssenter i prosjektet ”tett på sykefravær” hvor hovedmomentene har vært: 

 

 Sammensatt arbeidsgruppe med flere enhetsledere og NAV-arbeidslivssenter 

 Utarbeiding av felles informasjonsmateriell og veiledere i både til den sykemeldte og 

arbeidsgiver 

 Involvering av HMS-grupper på enhetene 

 Organisering av oppfølgingsarbeidet - ”hvem gjør hva” 

 Ivaretakelse av langtidssykemeldte 

 

Avdelingssykepleieren har fått tilbud om kurs i hos NAV i sykefraværsoppfølging. 

Fagutviklingssykepleier og enhetsleder har vært på NAV kurs i Bergen ”gode grep for å 

redusere sykefravær i sykehjem”. Dette var et lærerikt kurs, hvor man fikk diskutert med 

andre kommuner og deres utfordringer.  
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Forflytningsteknikk  - RYGGOMBUD 

 

Rokilde USH startet allerede i 2009 etter initiativ fra arbeidsmiljøgruppen ved sykehjem et 

omfattende forbedringsarbeid med fokus på forflytningsteknikk. Dette arbeidet har fortsatt 

også i 2011. Det har vært samling med inspirator og foredragsholder Per Halvor Lunde, hvor 

man har benyttet seg av Høgskolen i Molde sine øvingslokaler. Rokilde sykehjem har egne 

ryggombud på hver avdeling, som har et videreformidlingsansvar for å bringe kompetansen 

sin videre. Enkelte ryggombud har hatt avsatt tid på husmøtene for å spre sin kunnskap til 

flest mulig.  

 

FAGDAGER, KONFERANSER OG UNDERVISNING 

 

Undervisningsplan 

Rokilde sykehjem starter høsten 2011 opp med internundervisning. Temaene har blant 

annet vært: 

 Eldre og rusproblematikk 

 Etikk og kommunikasjon 

 Sykdomslære og sykepleie ved KOLs, Hjertesvikt, Mb. Parkinson 

 Generell smertelindring 

 Grunnleggende og avansert palliasjon 

 

       Undervisning med dr. Askill Sandvik, Palliativt team Kristiansund sykehus 

 

Konferanser 

Ansatte og ledere ved Rokilde sykehjem har vært deltakende på flere konferanser i 2011. 

Noen har vært involvert i planlegging av konferanser, andre har vært foredragsholdere mens 
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andre har vært kunnskapshungrige og fått faglig påfyll.  Vi har vært med på Fylkesmannes 

Omsorgskonferanse i Ålesund, Erfaringskonferansen i Molde, 2-dagers fagdag innen 

palliasjon. 

 

 

Fagdager i palliasjon     Foto: Rokilde USH 

 

ØKONOMI 

 

 
Foto: Hedda Bangsund 

  

Rokilde sykehjem har en budsjettramme på 39 

millioner og regnskapstall viser er merforbruk på 1.2 

mill. kroner. Merforbruket er rettet inn mot økte 

lønnskostnader relatert til sykevikarer og ekstra 

innleie av personell.  

 

Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal 

har i 2011 brukt 920 000 på utviklingsarbeid – som 

beskrevet i egen rapport. 800.000 tilskrives 

lønnsmidler for koordinering og drift av 

utviklingsprosjekter, og resterende direkte knyttet til 

utviklings- og forbedringsarbeid. Utviklingssenteret 

mottok kr 700 000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. 
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HVA ØNSKER VI Å PRIORITERE I ÅRET 2012? 

 

Satsningsområder i 2012 er at vi skal faglig videreutvikle oss og bli bedre på det vi allerede 

holder på med. Vi skal samtidig ha fokus på pasientnær omsorg og samarbeid med 

pårørende. Det skal arbeidets med en opplæringspakke til nyansatte og vikarer som skal 

kvalitetssikre at våre nye kollegaer blir godt ivaretatt. Vi skal også ha et fokus på ernæring og 

aktiv omsorg. Rokilde sykehjem skal også utarbeide gode rutiner i forhold til 

legemiddelhåndtering gjennom arbeid i Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender – 

sikker legemiddelhåndtering i sykehjem” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atlanterhavsveien     Foto: Rokilde sykehjem 

 


