Nyhetsbrev nr. 1 – juni 2010
Senter for omsorgsforskning Sør er ett av i alt 5 regionale
sentre i Norge opprettet av Helseog omsorgsdepartementet med
hovedformål å styrke praksisnær
forskning og utvikling. Senteret
er fysisk lokalisert med en
avdeling ved Fakultet for helseog idrettsfag (UiA) i Grimstad og
en avdeling ved Høgskolen i
Telemark, Avdeling for helse og
sosialfag i Porsgrunn. Geografisk
nedslagsfelt er fylkene VestAgder, Aust-Agder, Telemark,
Vestfold og Buskerud

Status ett og et halvt år etter etableringen
Senter for omsorgsforskning – Sør hadde sin formelle
forankringskonferanse i desember 2008. Selv om mye
arbeid gjenstår så har vi kommet godt i gang med vår
virksomhet for å styrke praksisnær forskning og
utvikling i regionen.
Siden oppstart har senteret utviklet seg raskt med økt
aktivitet både når det gjelder forskning, utvikling og
nettverksbygging. Det er etablert mange prosjekter og
senteret har opprettet et nært samarbeid med
undervisningssykehjem- og hjemmetjenester i
regionen. En utfordring har vært å synliggjøre senteret
og dets virksomhet i regionens 83 kommuner, et arbeid
som vil bli prioritert i tiden som kommer.
Senteret har utarbeidet en strategiplan for perioden
2010-2014. Et overordnet mål for perioden vil være å
videreføre eksisterende virksomhet samt etablere ny
for på denne måten å bidra til økt kompetanse innen
omsorgsfeltet i region sør. I perioden vil
samhandlingsreformen være et sentralt område.

Flytting til ny Campus Grimstad
Sammen med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
vil Senterets avdeling i Arendal høsten 2010 flytte til
ny Campus i Grimstad. Flyttingen markeres med
utgivelse boken ’Utdanning til omsorg –
i fortid, nåtid og framtid’ (Anders Johan
W. Andersen, Inger Beate Larsen, Olle
Söderhamn). I boken har man samlet
14 artikler som på ulike måter belyser
historisk utvikling og framtidens
muligheter innen fagutvikling og
utdanning i omsorgsfeltet.
Flyttingen ble også markert den 18. juni med en marsj
fra Sam Eydes plass i Arendal til ny campus i
Grimstad. Omlag
halvparten av de ansatte
ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap
hadde møtt opp for
å gå den lange turen
på seks og en halv time.

På leting etter kjønn i sykepleiefaglig
pensumlitteratur
Universitetet i Agder

Høgskolen i Telemark

Kontaktpersoner ved UiA:
Bjørnulf Arntsen, daglig leder
Telefon: 37 00 40 60
e-post: bjornulf.arntsen@uia.no
Olle Söderhamn, faglig leder
Telefon: 37 00 40 97
e-post: olle.soderhamn@uia.no
Kontaktpersoner ved HiT:
Kirsti R. Bruun, rådgiver
Telefon: 35 57 54 42
e-post: kirsti.r.bruun@hit.no

I denne rapporten fra Senter for
omsorgsforskning - Sør tar
forfatter, Runar Bakken
utgangspunkt i spørsmålet
hvorvidt kjønn utgjør en
betydningsfull faktor i den
pensumlitteraturen som
blir benyttet i utdanning av
sykepleiere i Norge.

Framtidas omsorgsbilde – slik det ser ut
på tegnebrettet
I rapporten ønsker forfatterne,
Per Gunnar Disch og Einar
Vetvik å belyse hvordan
framtidas omsorg ser ut på
tegnebrettet i kommune-Norge.
Med dette som utgangspunkt
skisserer forfatterne opp
forslag til statlige, regionale og
lokale tiltak. Rapporten er et
oppdrag fra Helse- og
omsorgdepartementet.

Begge rapportene kan lastes ned i sin helhet på
senterets hjemmesider: www.omsorgsor.no

Foto: Agderposten

Senterets årskonferanse, 5. november 2010
Samhandling i praksis –
utfordringer og muligheter mot 2020
Senter for omsorgsforskning – Sør inviterer til konferanse
om samhandlingsreformen. Konferansen vil finne sted
den 5. november på First Hotel Ambassadeur i Drammen
og ha et regionalt fokus (les mer på: omsorgsor.no)
Samhandlingsreformen er nå på full
fart inn i kommunene. Reformen
innebærer for de fleste kommuner
betydelige omstillinger, og behovet
for dialog og ny kunnskap er stort.
Med denne konferansen ønsker Senter
for omsorgsforskning – Sør å sette fokus på
samhandlingsreformen ved å se nærmere på noen av de
utfordringene og mulighetene som kommunene vil møte i
tiden som kommer. Konferansen retter seg mot alle som
jobber innen helse- og omsorgsrelaterte yrker, spesielt
dem som er involvert i utforming og implementering av
samhandlingsreformen i sin kommune.
Noen stikkord for konferansen er:
- Samhandlingsreformen – muligheter og utfordringer
- Rekruttering og kjønn
- Kunnskap og kompetanse – hva har vi og hva trenger
vi?
- Praktiske samhandlingseksempler fra regionen
- Utviklingssentrenes rolle i fremtiden

Hjemmeside: www.omsorgsor.no

Litt om senterets forskning
Senter for omsorgsforskning –
Sør skal drive tverrfaglig
praksisnær forskning og
utvikling innen omsorgsfeltet.
Fou-arbeidet vil skje i nært
samarbeid med aktuelle
kommuner i regionen. Videre
vil en sentral oppgave være å
formidle ny kunnskap innen
omsorgsfeltet til kommuner i
regionen.
Senterets faglige nedslagsfelt vil
være bredt med et tverrfaglig og
brukerrettet perspektiv. I tillegg til
utvikling av egen forskning så tar
senteret sikte på å være være et
viktig knutepunkt i utvikling,
forvaltning og formidling av øvrig
Fou-virksomhet i hele regionen.
Vi ønsker å sentrere forskningen
omkring tre nivåer:
Samfunnsnivået
Aktuelle temaer her kan være:
- rekruttering
- kompetanseutvikling
- styring
- ledelse
- organisering og samhandling

Kurstilbud
5. oktober 2010: Legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere (Høgskolen i
Telemark)
18. oktober 2010: Legemiddelbehandling av eldre og skadevirkninger
- behov for ny kunnskap for å endre praksis (Høgskolen i Telemark)
25. november 2010: Kommune - spesialisthelsetjeneste - utdanning:
i møte med personer med minoritetsbakgrunn (Høgskolen i Telemark)
Oppstart høsten 2010: Lindrende omsorg (Universitetet i Agder)
Oppstart våren 2011: Rus og avhengighetsproblematikk (Universitetet i Agder)
Kontaktperson ved Høgskolen i Telemark: Kirsti Rosenvold Bruun (tlf: 35 57 54 42, mail: kirsti.r.bruun@hit.no)
Kontaktperson ved Universitetet i Agder: Tone Lunde Brekka (tlf: 37004042, mail: tone.l.brekka@uia.no)

Pågående prosjekter ved Senter for omsorgsforskning - Sør
Stipendiat, Kari Sundsli:
Self-care and health among
older home dwelling people
in urban areas in southern Norway

Stipendiat, Ingirid Stangeland:
Fysisk aktivitet hos
voksne og eldre

Kulturnivået
Her vil aktiv omsorg og frivillighet
stå sentralt
Personnivået
Eksempler på sentrale temaer
her kan være:
- eldre og langvarig syke
- personers helse og levevilkår
- IKT-omsorg
- demensomsorg
- psykisk helse
- palliativ omsorg
De tre overnevnte nivåene
reflekterer et ønske om et
helhetlig perspektiv der de mer
overordnede styringsprosessene
ses i sammenheng med hvordan
omsorg utformes og utøves i det
daglige. Nivåene reflekterer også
komplementariteten i
kompetansen mellom
Universitetet i Agder og
Høgskolen i Telemark.

Stipendiat, Solveig Tomstad:
Being old and at risk for
undernutrition – Studies of aspects of
selv-care among home dwelling older
people and nursing home patients

Førstelektor, Runar Bakken:
Rekruttering og kompetanseutvikling
i omsorgsyrker

Førsteamanuensis, Bjørg Dale:
Self-care and health among
older home dwelling people
in urban areas in southern Norway

Oppfordring til bruk av prosjektregistreringsverktøy
I tillegg til egne prosjekter som nevnt ovenfor, så har senteret
gjennom sitt prosjektregistreringsverktøy registrert en rekke
eksterne prosjekter. Dette er prosjekter som foregår utenfor
senteret, men som er tilknyttet senteret på en mer uformell basis
ut fra tematisk relevans. En oversikt over disse legges snart ut på
senterets hjemmesider og eventuelt i neste nyhetsbrev.
Det vil være et mål for senteret å få en oversikt over alle relevante
og pågående prosjekter i regionen. Vi vil derfor oppfordre alle som
har et prosjekt om å gå inn på senterets hjemmesider for å
registrere prosjektet under ’prosjektregistrering’ i venstre kolonne.
Dette er en enkel måte å synliggjøre sitt prosjekt på, samtidig som
det kan bidra til prosjektsamarbeid på tvers av kommunegrenser
og fagfelt.

Hjemmeside: www.omsorgsor.no

