Program for tredje samling i læringsnettverk
Forebygging og behandling av underernæring i sykehjem og
hjemmetjenesten
Torsdag 9. mai 2019 kl. 09.00-14.30
Sted: Edda kino, sal 5 Sørhauggata 183 5525 Haugesund

På denne samlingen er det en forventning om at også lederne ved
de ulike virksomhetene / innsatsteamene deltar.
09.00 – 09:30

Registrering og oppheng av poster

09.30 - 09.35:

Velkommen og introduksjon

09.35 – 10.00:

Fokus på mat og måltid i kvalitetsreformen Leve hele livet.
Ved representant fra Fylkesmannen i Rogaland, Bjørg Odland

10.00 – 10.15

Innsatsteamene presenterer sine postere, hva har de lykkes med, hva må de
legge vekt på i arbeidet videre….

1015 - 10.30:

Pause

10.30 - 11.30

Innsatsteamene presenterer sine postere, hva har de lykkes med, hva må de
legge vekt på i arbeidet videre….

11.30 -12.15:

Lunsj

12.15 – 12.45:

Dysfagi og konsistenstilpasset kost. Vital ernæring ved Agnethe Halleland

12.45 - 13.00

Pause med testing /smaksprøver

13.00 – 14:00

Endringsarbeid i praksis – gjennom forbedrings- og læreprosesser
ved dosent ved HVL, Åge Gjøsæter

14.00 - 14:15

Kåring av årets poster / film/ presentasjon

14.15 -14:30

Oppsummering og veien videre

Påmelding i kursportalen til Haugesund kommune https://www.haugesund.kommune.no/kurs/
under fanen «kurs helse omsorg».
Frist for påmelding: 02.05.2019

Utforming av poster/ film/presentasjon
En poster / film / presentasjon skal inneholde data og erfaringer fra hva dere har gjort. En av
hensiktene med dette er å dele utfordringer, ideer, og løsninger med andre team –
inspirasjon og erfaringsutveksling. I tillegg vil selve fremstillingen gi dere mulighet for
refleksjon over hva som har hendt underveis, og hva dere har oppnådd. Poster /
film/presentasjon blir vist på Læringsnettverk 3. samling. De vil bli brukt som erfaringsdeling
og som formidling både i læringsnettverket og på egen arbeidsplass senere.
Endringsarbeid krever blant annet at deres budskap fremføres på en overbevisende og lett
forståelig måte. Dette er en fin måte å trene seg på!
Hvert innsatsteam får 5-7 minutter hver på å presentere poster/film/presentasjon.

For å utforme posteren/ filmen/ presentasjonen kan dere f. eks. bruke en kartongplate med
skrift, grafikk etc. eller dere kan lage flere Power point-ark som dere monterer sammen.
Dere kan lage en film av prosessen eller lage en powerpoint-presentasjon.
Har dere spørsmål, ta kontakt med astrid.haland@haugesund.kommune.no

Vi anbefaler å ta med:
• Tittel
• Hvor kommer teamet fra
• Introduksjon: Bakgrunnen
problemstillingen

for

prosjektet, samt

enkle

data

som

belyser

• Målet med deltakelsen i Læringsnettverket: Hensikten med prosjektet, samt det
overordnede målet
• Utprøvninger og foreløpige resultater: Redegjør med noen få ord de tiltak og
utprøvinger dere har gjennomført. Bruk gjerne grafer fra Xtranet, med tid langs x-aksen
• Korte kommentarer til grafen
• Veien videre: Videre planlagte utprøvninger
• Sammendrag og refleksjon: Hva har dere lært så langt?

