
Samarbeidsprosjekt 
med Vefsn kommune, 
RKK og USHT.

Et tiltak for økt 
kompetanse i 
kommunen



Bakgrunn

Kjent behov for oppdatering av kunnskap

Ønske fra ansatte om flere kurs

Hentet en god ide fra et Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

Planlegging startet i desember



Samarbeid på tvers 

Daglig leder studiesenteret RKK

Enhetsledere i omsorgsdistriktene og miljøterapitjenesten

Enhetseder Helsetjenesten

Fagutviklingssykepleier i Vefsn kommune

Avdelingsleder USHT Nordland, avd. Vefsn fra 01.03.18



Mål

Styrke kompetansen hos de ansatte

Bidra til økt bevissthet om pasientsikkerhetskultur hos 
de ansatte

Bidra til økt sikkerhet hos brukerne i helse- og 
omsorgstjenestene



Målgruppe

Alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen

Noen sesjoner forbeholdt sykepleiere

Lederne innen helse fra nabokommunene



Innhold planlegging

Samarbeid
Tidspunkt
Logistikk
Tema
Påmeldinger



Planlegging forts

Bruk av media
Utstillere
Reklamemateriell
Gaver til kursholdere
Bevertning





Innhold

Opplærings- og kompetansehevende innhold

Temakurs og praktiske prosedyrer

Kveldsforedrag med servering





Bidragsytere 

Ressurspersoner fra egen kommune
Foredragsholdere fra Helgelandssykehuset
Virksomhetsleder og avdelingsleder Mørkved 
sykehjem
Noklus
Utstillere



Kveldshappening

Kippermoen ungdomsskole hadde egnet lokale
Dagen i dag skal bli vår beste dag. 
Foredrag med  Elsa Fagervik Kommedahl
Tapas
Ordfører og Kommunalsjef deltok



Kostnader/finansiering??

Utgifter
Bevertning                                                           42 250 kr 
Leie av lokaler                                                      3 000 kr 
Honorar til eksterne forelesere                      20 000 kr
Reise/ overnatting eksterne forelesere          3  823 kr
Reklamemateriell 16  219 kr
Sum utgifter                                                        85 292 kr

Inntekter
Støtte fra OU midler KS                                    19 073 kr 
Finansiering fra Vefsn kommune                    66 219 kr 
Sum inntekter                                                    69 073 kr



Tidsbruk programkomiteen

Oppstart planlegging desember 2017

Jevnlig møtevirksomhet fram til Pasientsikkerhetsuka

Daglige morgenmøter gjennom uken



Bruk av media

Intervju av medlemmer i planleggingskomiteen

Reportasje fra foredrag

NRK Nordland hadde ikke anledning til å møte







Gjennomføring av uka

Daglige morgenmøter

Eget festivalkontor

Mottak og informasjon av deltakerne



Festivalkontoret



Informasjonsstand

På begge sykehjemmene
Info om påmeldinger
Lokaliseringen av kurs
Utstillere



Gjennomføring

Flere temakurs og opplæring i ulike 
prosedyrer over fire hele dager

Kveldsforedrag

Interne og eksterne forelesere







Inspirasjonskveld med Elsa Kommedahl



Åpning av ordfører



Evaluering

I hovedsak positive tilbakemeldinger

Scorer svært bra på faglig relevans både på forelesninger og 
prosedyrer

Kveldsarrangementet var et høydepunkt for mange 



Faglig påfyll ☺



Forbedringspotensialer

Bedre info i forkant om de ulike foredragene

Påmeldingssystemet

Kurslokalene (luftkvalitet, plass osv.)

Bedre tid til forflytning mellom bolkene



Resultat/erfaring

Fornøyde medarbeidere

Faglig påfyll

Får mer fokus på hva vi har av egne ressurser

Ansatte får trening i å undervise/formidler

Gjennom samarbeid er det mulig å lykkes ☺



Planlegging Pasientsikkerhetsuka 2019

1. – 4.(5.) april 
Gjennomført to planleggingsmøter

Involvering av Grane, Hattfjelldal, Hemnes

Avklare samarbeid med Helgelandssykehuset, Nord Universitet og 
MVS



Takk for meg ☺


