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Introduksjon
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til
gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Den nasjonale satsing skal understøtte gode lokale
initiativ til utprøving av modeller for kvalitetsforbedring, samt være et virkemiddel for
implementering av nasjonale føringer (IS-1858 Strategi, Helsedirektoratet 2010).
Porsgrunn er vertskommunen for både utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark.
St. Hansåsen sykehjem er kjernevirksomheten for sykehjem, og ble utpekt til å være
Undervisningssykehjem (USH) for Telemark i februar 2008. Hjemmetjenesten Eidanger ble utpekt til
Undervisningshjemmetjeneste for Telemark i august 2009 og er kjernevirksomheten for
hjemmetjenester. Helsedirektoratets strategi ”Utvikling gjennom kunnskap” trådte i kraft 1. januar
2011. Ordningen ble evaluert i 2015.
Helsedirektoratet gir et årlig basistilskudd til hvert Utviklingssenter etter søknad. Det kreves
rapportering av måloppnåelse.
Porsgrunn kommune består av både by- og landområder. Innbyggertallet er på 36 159 og er stadig
stigende.
Porsgrunn kommune har en flat organisasjonsstruktur. Administrasjonen er organisert i tre
kommunalområder hvor hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.
Administrasjon og
støtte

Kommunalsjef for helse Kommunalsjef for
og omsorg
oppvekst

Kommunalsjef for byog kulturutvikling

Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen
Kommunalsjefområdet for helse og omsorg har ansvaret for hjemmetjenestene, sykehjemmene,
familiehelsetjenester, legetjenester og miljørettet helsevern, psykisk helse og rusomsorg,
miljøarbeidertjenesten, tjenestekontoret, aktivitetssentrene og Borgehaven bo- og
rehabiliteringssenter. Kommunen har seks sykehjem, seks hjemmetjenester, en virksomhet med
tjenester til funksjonshemmede og en virksomhet for psykisk helsetjeneste og rusomsorg. Videre er
rehabiliteringstjenestene organisert i egen avdeling.

Organisering av utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Telemark
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er organisert hver for seg i to ulike virksomheter
under kommunalsjefområdet Helse og omsorg. Det er et utstrakt samarbeid mellom
utviklingssentrene slik at de utad i hovedsak fremstår som en enhet. For å nå alle virksomhetene som
er under USHT’s nedslagsfelt er det etablert felles møter med alle virksomhetslederne i helse og
omsorg.

4

USHT Telemark har fem ansatte.
Heidi Johnsen, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i 100 % stilling.
Marit Skraastad, fou-leder for Utviklingssenter for sykehjem i 100 % stilling.
Anne-Marie Karlsen, prosjektleder for demenssykepleiermodellen i 55 % stilling.
Vigdis Aaltvedt, Koordinator for demensnettverk og ABC-satsning i 30 % stilling.
Ida Halmrast Laursen, prosjektleder for «Livets siste dager» i 10 % stilling + timelønnet i UHT

Fag og samarbeidsråd
Fag og samarbeidsråd skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til strategi 2011 – 2015.
Rådet består av:
 Porsgrunn kommune v/kommunalsjef for Helse og omsorg Aud Fleten
 Porsgrunn kommune v/kommuneoverlege Bjørnar Nyen
 Fylkesmannen i Telemark v/seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal
 Sykehuset Telemark Helseforetak v/seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen
 Høgskolen i Sørøst-Norge v/instituttleder Mette Ragnhildstveit Sætra
 Senter for omsorgsforskning Sør v/professor Solveig Hauge og førsteamanuensis Heidi Haukelien
 St. Hansåsen sykehjem v/virksomhetsleder Kari Oland
 Hjemmetjenesten Eidanger v/virksomhetsleder Anne Tretvik
 Kommunenes Sentralforbund v/rådgiver Merethe Taang
 Norsk Sykepleier Forbund v/Siri Sørli, Porsgrunn Kommune
 Fagforbundet v/Nina Lund, Porsgrunn Kommune
 USH for Telemark v/FoU leder Marit Skraastad
 UHT for Telemark v/prosjektleder Heidi Johnsen
Det er avholdt to fag- og samarbeidsråd i 2016.

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Telemark
Det er etablert to faste møter i året med representanter fra Fylkesmannen. Formålet er å ha en
dialog om behovet for kompetanse i fylket og hvordan Utviklingssenteret kan bidra med å spre
kunnskap og erfaringer. I 2016 har vi samarbeidet om Demensomsorgens ABC, fagnettverk innen
demensomsorgen og fagnettverk innen velferdsteknologi.
Sykehuset Telemark HF
Det er etablert faste møter med palliativ enhet på Sykehuset Telemark HF. Formålet er samhandling
rundt kompetansetiltak og tjenesteutvikling innen lindrende omsorg.
Det er også direkte samarbeid med alderspsykiatrisk seksjon i møtevirksomhet og deltagelse i
demensnettverket som USHT drifter.
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Høgskolen i Sørøst-Norge
Det samarbeides fra sak til sak, som planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser, ulike
samarbeidsprosjekter som involverer studenter i praksis, dialog og samarbeid ved behov for
etablering av utdanningstilbud.
Senter for omsorgsforskning Sør
Samarbeidet består i å legge til rette for forskning og utviklingsprosjekter på forespørsel. Delta i
forsknings- og utviklingsarbeid gjennom ulike oppdrag. USHT deltar på årlig regional sentersamling.
Det er laget en samarbeidsavtale mellom Utviklingssenteret og Senter for omsorgsforskning. En viktig
del av denne avtalen er gjensidig informasjon om ulike aktiviteter, både for å spre invitasjoner og for
å unngå konkurrerende tiltak.
Utviklingssentrene for region Sør
Utviklingssentrene i region Sør har etablert et samarbeidsforum med mål om to faste møter i året.
Formålet er å gi hverandre innspill og råd i forhold til rollen som utviklingssenter. Det er også en
arena for å inngå felles satsninger og samarbeidsprosjekter.

Utvikling gjennom kunnskap
Overordnet strategi 2011 – 2015
Helsedirektoratets visjon for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er ”Utvikling
gjennom kunnskap”. Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester;
et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de
ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap.
I strategidokumentet beskrives viktige nasjonale føringer som er styrende for utviklingssentrenes
arbeid mot hovedmålet for satsingen: Å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og
hjemmetjenester i fylket.
USHT Telemark velger innsatsområder på bakgrunn av de føringene som foreligger, og i dialog med
våre samarbeidspartnere. Målet med alle prosjekter eller utviklingstiltak er at de, direkte eller
indirekte, skal bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene og at de (med lokale tilpasninger) skal ha
overføringsverdi til andre kommuner i Telemark.

Ny utlysning av oppgaven som utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ble evaluert i 2015 og sommeren 2016 vedtok
helse og omsorgsdepartementet at ordningen skulle videreføres.
Antallet utviklingssenter reduseres fra to til ett utviklingssenter i hvert fylke og det er endringer i
kravene til vertskommunene.
Oppgaven ble lyst ut høsten 2016 og invitasjonen ble sendt ut til de kommunene som allerede hadde
utviklingssenter. De fikk anledning til å søke først eller gi tilbakemelding dersom de ikke ønsket å
fortsette.
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I den nye ordningen er det stilt krav om ny politisk behandling i søkerkommunene og en sterkere
medfinansiering fra vertskommunen. Videre forventes det at utviklingssenteret skal knyttes til en fou
enhet i kommunen og inngå et tettere samarbeid med de øvrige kommunene i fylket.
Utviklingssenteret knyttes ikke lenger til en kjernevirksomhet og ideen om utviklingssenteret som en
modell for andre kommuner er tonet ned.
Etter en intern drøfting ble det besluttet at Porsgrunn ønsket å fortsette som utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester i Telemark. Avgjørelsen ble behandlet og vedtatt i helse og
sosialutvalget 13.9.2016.
En ny søknad ble sendt til helsedirektoratet 14.10.2016. Her ble det beskrevet hvordan Porsgrunn vil
løse oppgavene fremover og imøtekomme kravene i den nye ordningen. Helsedirektoratet behandlet
søknaden og alle søkerkommunene hadde avklaringssamtaler med helsedirektoratet før det ble tatt
endelig avgjørelse om hvem som skulle bli de fremtidige vertskommunene.
Den 22. november 2016 forelå svaret på søknaden. Porsgrunn kommune fikk fornyet tillit og
fortsetter som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark.
I resten av landet ser det slik ut:
Finnmark:
Sør-Varanger kommune
Troms:
Tromsø kommune
Nordland:
Vestvågøy kommune med Alstahaug kommune som satellitt
Nord-Trøndelag:
Verdal kommune
Sør-Trøndelag:
Åfjord kommune
Møre og Romsdal:
Ålesund kommune
Sogn og Fjordane:
Førde kommune
Hordaland:
Bergen kommune
Rogaland:
Stavanger kommune
Hele Fonna:
Haugesund kommune
Vest-Agder:
Kristiansand kommune med Songdalen kommune som satellitt
Aust-Agder:
Grimstad kommune
Telemark:
Porsgrunn kommune
Vestfold:
Sandefjord kommune
Buskerud:
Drammen kommune
Akershus:
Lørenskog kommune
Oslo:
Oslo kommune
Oppland:
Gjøvik kommune
Hedmark:
Hamar kommune, med Elverum og Stange kommuner som satellitt.
Østfold:
Eidsberg kommune
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Innsatsområder og aktiviteter i 2016
Demensomsorg
Demenssykepleier i hjemmetjenesten
I 2016 har kjernevirksomheten ved hjemmetjenesten Eidanger videreført arbeidet med en modell for
oppfølging av personer med demens og deres pårørende. (vedlegg 1)
Tjenesten er organisert med et demensarbeidslag som består av personer med spesiell kompetanse,
som har hovedansvar for oppfølgingen av hjemmeboende pasienter med demens.
Demenssykepleieren leder arbeidslaget i virksomheten. Hun gir veiledning og støtte i forhold til
enkeltpasienter og underviser ansatte i relevante tema.
Demenssykepleier bistår fastlege og spesialisthelsetjenesten i kartlegging og utredning av pasienter
ved mistanke om kognitiv svikt. Hun møter pasient og pårørende i en tidlig fase av sykdommen og
vurderer gjennom oppfølgingssamtaler fortløpende hvilke tiltak eller tjenester som kan være aktuelle
for å bidra til at hjemmesituasjonen blir så god som mulig for de berørte
Demenssykepleier gir også i en oppstartsfase selv tjenester til nye pasienter. I denne fasen vurderes
hva som er rett hjelp og hva som er den beste tilnærmingsmåten. På den måten er demenssykepleier
godt kjent med pasienten når demensarbeidslaget overtar hovedansvaret, og har gode
forutsetninger for å følge sykdomsutviklingen gjennom dialog med primærkontakt og faste møter i
demensarbeidslaget. Demenssykepleier har også oppfølgingssamtaler med pasient og pårørende i
tillegg til de tjenestene som gis av demensarbeidslaget, i det omfanget som vurderes hensiktsmessig
til enhver tid.

Marte Meo
ABC-koordinator ble i løpet av 2016 sertifisert Marte Meo-veileder. Marte Meo-veiledning er én av
flere metoder for å implementere personsentrert omsorg i praksis. Metoden bygger på
grunnleggende prinsipper for mellommenneskelig samhandling hvor behovet for hvert enkelt individ
til å bli sett og bekreftet er det sentrale.
Veiledningsmetoden har til hensikt å åpne opp for samspill mellom mennesker der dette har blitt
utfordret av sykdom eller funksjonshemning. Metoden tar utgangspunkt i reelle praksissituasjoner
hvor samspill mellom hjelper og bruker/pasient filmes. Marte Meo-veileder analyserer filmen og ser
etter mikrosituasjoner som illustrerer gode samspill. Marte Meo-veileder og hjelper reflekterer så
sammen over disse situasjonene med utgangspunkt i Marte Meo-prinsippene (=Funksjonsstøttende
elementer). Slik skal veiledningsmetoden bidra til å øke kvaliteten på samspill og samhandling
mellom personer med demens og deres hjelpere, og å sette hjelperne i bedre stand til å yte hjelp av
høy faglig kvalitet.
Marte Meo-veileder er tilgjengelig for pleie- og omsorgsinstitusjoner og –enheter i resten av fylket
mot frikjøp. USHT kan kontaktes.
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Musikk som en del av behandlingen i demensomsorgen
De siste årene har det vært stort fokus på musikk som terapi for personer med demens. Mange har
sunget og trallet sammen med pasientene uten å sette dette i noe system, og man har flere gode
eksempler på hvor virkningsfullt dette er.
I en skjermet avdeling på St.Hansåsen sykehjem var det ønske om å systematisere og måle
virkningen, hovedsakelig i forhold til angst under stellsituasjoner, for så å forsøke å implementere det
hos alle beboere det er hensiktsmessig for i
avdelingen.
Prosjektet startet i 2015 med opplæring av
prosjektgruppa og de ansatte.
Høsten 2016 ble det startet en evaluering
av prosjektet. Senter for omsorgsforskning
sør ved professor Solveig Hauge veiledet i
forhold til prosjektplan og søkte godkjenning NSD. Tre fokusgruppeintervjuer av de fast ansatte og et
dybdeintervju av leder ble gjennomført i oktober. Rapporten forventes ferdig vinter 2017.

Pasientsikkerhet
«I trygge hender» er programmet som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i
Norge. Programmet gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og
omsorgstjeneste. «I trygge hender» har tre hovedmål:
 Redusere pasientskader
 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
Viktige områder for den kommunale helse – og omsorgstjenesten er samstemming av
legemiddellister og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester. Forebygging av trykksår,
forebygging av urinveisinfeksjoner og fall er også relevante for pasientsikkerhetstiltak i kommunene.

Helhetlig pasientforløp
«Kronikersatsningen» er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark, Porsgrunn og Skien kommune.
Målsetningen er å utvikle bedre samhandling for pasienter som har stort behov for pleie- og
helsetjenester. Samarbeidet og informasjonsflyten mellom hjemmetjeneste, fastleger, andre
kommunale tjenester og sykehus, skal bedres. Særlig de kommunale instansene blir utfordret hva
både struktur og innhold angår.
Det er spesielt behov for bedre samhandling hos pasienter med sammensatte behov med uavklarte
problemstillinger. Inklusjonskriteriet er at hjemmetjenesten, fysioterapeut, rehabiliteringstjenesten
eller fastlegen kjenner et reelt behov for å forbedre samhandlingen om en pasient.
Arbeidet med bedre samhandling har gått over flere år og UHT har deltatt aktivt i å utarbeide rutiner
og verktøy for utredning, behandling og samhandling.
I 2016 har USHT gitt tilbud om undervisning i geriatrisk vurderingskompetanse til alle sykepleiere og
helsefagarbeidere i vertskommunen. For sykepleiere har undervisningen bestått av en teoridel om
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den geriatriske pasienten, dialog om samhandlingsrutiner og hvilke kartlegginger og observasjoner
som er nødvendige for å fange opp funksjonssvikt hos pasienten. USHT har utviklet et
kartleggingsverktøy som nå benyttes i førstegangssamtaler med nye pasienter eller ved endring i
pasientens helsetilstand. (vedlegg 2).
Undervisningen er gjennomført av lege og sykepleier.
Den samme undervisningen er gjennomført også i Skien – med fastleger og sykepleiere fra denne
kommunen.
Kurs for helsefagarbeidere har bestått av teori knyttet til observasjoner av blant annet blodtrykk,
puls, respirasjon, blodsukker, ernæring, ødemer, og oppfriskning av praktiske rutiner rundt dette.

Temadag «Pasientsikkerhet – et lederansvar»
Pasient- og brukersikkerhetsarbeid handler om koordinerte tiltak, på ulike nivå i organisasjonen, med
sikte på å forebygge at pasienter og brukere skades som følge av tjenestene de mottar (eller ikke
mottar). Pasient- og brukersikkerhetsarbeid er et ledelsesansvar, men også den enkelte helse- og
omsorgsarbeiders ansvar i forhold til faglig forsvarlig yrkesutøvelse, samt å ta initiativ til
forbedringer.
USHT i samarbeid med Kathrine Cappelen ved Senter for omsorgsforskning sør ønsket å synliggjøre
dette ansvaret i forkant av et nytt læringsnettverk i Telemark. 10.februar ble det arrangert en
temadag i Bø. 64 ledere fra ni kommuner deltok.
Program:
Lederne som pådrivere v/høgskolelektor Kathrine Cappelen, Senter for omsorgsforskning - sør
/stipendiat UiS.
Korleis leie kvalitets og pasienttryggleiksarbeid v/ Tove Hovland, Kommunaldirektør helse og omsorg,
Tønsberg kommune.
Nasjonal satsning – fokus på pasientsikkerhet i kommunene v/ Ida Waal Rømuld, Rådgiver/
prosjektleder , Pasientsikkerhetsprogrammet.
Pasienttryggleiksarbeid i kommunen – kva er forventningane. NOU 2015: 11. Med åpne kort Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten v/Geir Sverre Braut,
seniorrådgjevar, professor, Forskingsavdelinga Stavanger universitetssjukehus.
Svært gode tilbakemeldinger på denne dagen og det førte til stor interesse for det forestående
læringsnettverket.

Læringsnettverk om forbedring av pasientsikkerhet
Læringsnettverk er metoden pasientsikkerhetsprogrammet benytter for å
hjelpe helsetjenesten med å iverksette forbedringstiltak i praksis. Metoden er
basert på den internasjonalt anerkjente gjennombruddsmodellen.
USHT arrangerte læringsnettverk bestående av tre samlinger på totalt fire
dager, fra april til og med november. På samlingene var det fokus på
teamarbeid, forbedringsmodellen og målinger. Vi var så heldige å få Elisabeth
Huseby, Kvalitetsrådgiver i Helse Fonna som foreleser og inspirator.
Mellom samlingene jobbet teamene aktivt med tiltak i egen virksomhet.
16 team meldte seg på med ulikeforbedringsmål.
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Forbedringsområde
Dokumentasjon av tvang
Dokumentasjon av tvang
Fallforebygging
Fallforebygging
Fallforebygging
Fallforebygging
Fallforebygging
Forebygging av UVI
Riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten
Samhandling
Samstemming av
legemiddellister
Tavlemøter
Tavlemøter
Tavlemøter
Tavlemøter
Tavlemøter

Virksomhet
Haugmotun sjukeheim,
St.Hansåsen sykehjem, 2C
Borgehaven bo og rehabiliteringssenter,
døgnrehab.
Nome sykehjem
Nome hjemmetjeneste
St.Hansåsen fall 3C og 4A
Skien hjemmetjenesten
Ytre Gjerpen
Skien hjemmetjeneste
Gulset arbeidslag 1 og 2
Hjemmetjenesten Notodden, Heddal
sone.
Frednes sykehjem, lindrende enhet.
Skien Helsehus

Kommune
Notodden
Porsgrunn
Porsgrunn

Teamleder
Silje Gjuv
Silje Svalebjørg
Hans Martin F Helgesen

Nome
Nome
Porsgrunn
Skien

Grethe Johnsen
Renate Waal Lunden
Trine Lise Hoff
Laila Solli,

Skien

Marit Gunleikskås

Notodden

Trine Beate Evensen

Porsgrunn
Skien

Ragnhild Larsen
Lisbeth Østby

Frednes sykehjem
Borgehaven bo og rehabiliteringssenter,
sykehjemsavd.
Teletunet omsorgsboliger
Notodden omsorgssenter, avd.1
St.Hansåsen 3 B

Porsgrunn
Porsgrunn

Lene R. Henriksen
Benedikte Pflug

Notodden
Notodden
Porsgrunn

Hans Bugge Andersens
Ragnhild T Natadal
Janne Falck

Mange flotte og kreative postere på siste samling. Et viktig element i forbedringsarbeidet er å
synliggjøre arbeidet for alle ansatte, pasienter og pårørende.
Notodden omsorgssenter, avd. 1 fikk pris for beste poster.
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Lindrende behandling og omsorg
Implementering av «Livets siste dager - tiltaksplan for døende og deres
pårørende» i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune
Opplæringen av leger og sykepleiere i sykehjem i de to kommunene ble gjort høsten 2015. Planen
«Livets siste dager» ble tatt i bruk ved årsskifte. USH har hatt en prosjektleder i 10 % stilling for å
følge opp implementeringen i 2016.
Innføringen av nye tiltak og rutiner krever oppfølging. Prosjektleder var pådriver og ressurs for
brukerstedene, tilbød undervisning til nytilsatte og helsefagarbeiderne, samt var tilgjengelig for
henvendelser fra ressurssykepleierne og avdelingene.
I Porsgrunn er innføring i planen kommet inn som et punkt under Velkomstmappe for nyansatte på
sykehjem i Porsgrunn kommune.
Oppfølgingen av nyansatte leger blir i Porsgrunn sikret i en instruks i sykehjemslegehåndboka, samt
undervisning av sykehjemsoverlege til alle nytilsatte leger.
I oktober gjennomførte prosjektleder og sykehjemsoverlege audit ved de samme sykehjemmene i
Porsgrunn hvor det ble gjort base review. Audit i Nome ble gjennomført av ressurssykepleier på
Nome sjukeheim. I tillegg er det samlet inn oversiktsskjemaer over dødsfall i avdelingene og bruk av
Livets siste dager. Disse skjemaene var ved flere avdelinger svært ufullstendig utfylt. Det ble derfor
vanskelig å lage en troverdig statistikk over bruken. Ved audit ble materialet som tilhører Livets siste
dager benyttet. Dette ga en utfordring da journalgjennomgang ble gjort også der hvor planen ikke
hadde vært benyttet.
Oppsummert finner vi at undervisningen har gitt:
 Bedret dokumentasjon på flere punkter.
 Større bevissthet rundt det å seponere unødvendige medikamenter.
 Dødsfall planlegges noe mer, avklart noe mer i forkant.
 Muligens noe større likhet ved å bruke samme plan.
 Økt dokumentasjon rundt andre symptomer enn smerte. Betyr kanskje økt fokus på
andresymptomer som for eksempel vannlatning, munnstell og tarmfunksjon.
 Pårørende er noe mer informert og inkludert, men dette er lite dokumentert. Ser økning i
antall pårørendesamtaler.
 Hatt fokus på palliasjon i lang tid i Porsgrunn. Fant flere rutiner som fungerer godt, som
skjema for behandlingsavklaring.
 Stor ulikhet i hoveddiagnoser på base review og audit, dette er en potensiell feilkilde.
 Endret forskrivningspraksis (ingen palliasjonspakke).
 Sykepleierne formidler at dette har vært nyttig med tilbakemeldinger som:
o “Vi gjør dette til daglig, men er ikke satt i system. Så dette virker veldig bra. Det blir
mer struktur og det er viktig med felles prosedyre. Dette er veldig relevant for min
egen arbeidshverdag og det er bra med repetisjon.”
o “Dette vil gi en trygghet for at ting ikke vil bli glemt, og at det gis/utrykker trygghet
for at eget arbeid alltid er så godt som det lar seg gjøre.”
o “God oppdatering av nye ting og endringer og bekreftes av kunnskap fra tidligere
kurs.”
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I løpet av høsten 2017 vil et stort antall av sykepleierne ved sykehjemmene i Porsgrunn kommune få
nytt arbeidssted. For å sikre at ressurssykepleierne fortsatt holder i og kvalitetssikrer bruken av
planen Livets siste dager, er det planlagt et oppfølgingsmøte senhøsten 2017. Ressurssykepleierne er
bedt om å påta seg rollen også i nye stillinger.

Kompetanse og samhandling om lindrende behandling og omsorg til
døende pasienter i hjemmetjenesten, og deres pårørende
På bakgrunn av undervisning i palliasjon og bruken av Livets siste dager for sykepleiere på sykehjem i
Nome og Porsgrunn kommune, fremmet hjemmetjenesten et ønske om undervisning også for dem
som jobber utenfor institusjon. Antall eldre og kronisk syke er økende, og helsehjelpen ytes i
hjemmene i større grad enn tidligere. Kompetanseheving innen lindrende behandling og gode
samhandlingsrutiner gir trygghet for helsepersonell og bidrar til å øke kvaliteten på den palliative
behandlingen i hjemmetjenesten. Pasienter vil slippe belastningen med unødvendige innleggelse og
får være i sitt eget hjem med oppfølging av kompetent personale.
Etter en drøfting internt i begge kommunene ble det besluttet å søke tilskuddsmidler for å
gjennomføre kompetansehevende tiltak for hjemmetjenestene og fastlegene, som en videreføring av
prosjektet på sykehjemmene.
På bakgrunn av erfaringene fra sykehjem ble det besluttet at tiltaksplanen Livets siste dager ikke
skulle innføres i sin helhet, men fagkunnskapen om god lindrende behandling og omsorg skulle være
en viktig del av undervisningen.
Undervisningen ble gjennomført som et tre timers kurs for sykepleiere i hjemmetjenesten - med
disse hovedoverskriftene:
 Generelle palliative prinsipper
 Medikamentell behandling av de vanligste symptomer hos døende
 Organisering av hjemmedød
 Pårørendesamtale
 Dokumentasjon
 Ikke-medikamentelle tiltak
Fastlegene i Porsgrunn fikk tilbud om 45 minutters undervisning i et av allmenlegeutvalgsmøtene.
Undervisningen her hadde fokus på medikamentell behandling og avklaringssamtaler. Det var
tilnærmet hundre prosent oppslutning om kurset.
På grunn av stor utskifting av fastleger i Nome kommune ble det vurdert som ikke hensiktsmessig å
gjennomføre den samme undervisningen her, men avvente til situasjonen er litt mer stabil.
Undervisningen ble gitt av sykehjemsoverlege Svend Martin Østervik og kreftsykepleier Ida Halmrast
Laursen ved lindrende enhet i Porsgrunn.
I søknaden om tilskuddsmidler var samhandling rundt den døende pasienten beskrevet som et av
innsatsområdene, sammen med journalgjennomganger før og etter undervisningen for å vurdere
endring av praksis. Siden prosjektet fikk under halvparten av midlene det ble søkt om, kunne ikke
dette arbeidet prioriteres i 2016.
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Kompetanseutvikling hos ansatte
Demensomsorgens ABC
I løpet av 2016 har det blitt arrangert ett informasjonsmøte om Demensomsorgens ABC og fem ABCseminar. Informasjonsmøte ble holdt i og for Bamble kommune.
ABC-seminarene har blitt arrangert i henhold til oppsatt seminarplan. Det har blitt gjennomført ett
seminar for deltagere fra Skien, Nome, Kviteseid og Bamble som har gjennomført Demensomsorgens
ABC Miljøbehandlingspermen. Videre er det arrangert to seminarer for deltagere fra Porsgrunn,
Skien og Sauherad som har avsluttet Demensomsorgens Perm 1 og påbegynt Perm 2 i løpet av året.
Det har også startet opp nye deltagere i ABC-grupper, og det er i den forbindelse arrangert ett
oppstartsseminar for deltagere fra Skien og Bamble i Demensomsorgens ABC, og ett
oppstartsseminar for deltagere fra Siljan kommune i Miljøbehandlingspermen. Telemark har også
fått sine første deltagere som har startet med Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år, og
disse kommer fra Kviteseid kommune.
Det er totalt ca 90 deltagere med i ulike ABC-grupper rundt i fylket akkurat nå. I tillegg gjennomførte
og avsluttet 35 deltagere sin Miljøbehandlingsperm dette året. Totalt sju kommuner har i løpet av
2016 hatt deltagere med i ABC-opplæringen.

Kommunikasjonskurs
Kommunikasjon er ofte utfordrende i en hektisk hverdag, mange pasientklager omhandler
kommunikasjon. På forespørsel arrangerte USH to like fagdager med Bård Fossli Jensen. Bård Fossli
Jensen (overlege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.) er kliniker, instruktør og foredragsholder. Han
har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus og doktorgraden
hans handler om hvordan sykehusleger snakker med pasientene sine. Avhandlingen avdekker
hvordan leger kommuniserer i pasientmøtene og hvordan de blir bedre ved trening.
«Kommunikasjon med pasienter og pårørende - profesjonell eller glad amatør?» tok opp temaene
«vanskelige» pasienter og pårørende, hvordan bygge tillit raskt og effektivt, og hvordan gi dårlige
nyheter. Det fire timer lange kurset trakk til sammen 145 deltagere. Fem kommuner fra nedre
Telemark deltok.

Øvingsavdeling

Øvingsavdelingen ligger i lokaler knyttet til Nystrand omsorgsboliger, som hører til hjemmetjenesten
Eidanger. Avdelingen sto ferdig i mars 2015 og er innredet delvis som et klasserom og delvis som et
pasientrom.
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Den kan brukes både til tavleundervisning og til å øve på ulike scenarier som for eksempel
førstehjelp, stell og pleie, sengeskift eller mere avanserte pasientrettede prosedyrer.
Aktiviteter i 2016:
Årlig opplæring av sykepleieprosedyrer av nye sykepleiere, oppfriskningskurs for andre er satt i
system i hjemmetjenesten.
Frednes sykehjem og øyeblikkelig hjelp avdelingen har hatt HHLR (hjerte-lungeredning for
helsepersonell) kurs for alle sine ansatte.
Sommervikarkurs ble gjennomført i juni.
Ansatte i helse og omsorg, studenter, elever og lærlinger har jevnlig benyttet øvingsavdelingen til
egentrening fra den ble åpnet.
Videre er den også brukt i opplæringen til fremmedkulturelle som skal ha praksis i sykehjem i
forbindelse med språktrening. Hygieniske prinsipper og hvordan holde orden på pasientrommet har
vært noe av det de har trent på.
Vi har hatt visning av avdelingen til kompetansegruppa i Bamble kommune som ble inspirert og
starter sin egen øvingsavdeling.
Enkelte ganger er det mer hensiktsmessig å ha opplæring/trening i virksomheten. Da er det mulig å
hente utstyr en trenger i en tidsbegrenset periode.
USHT hadde med seg treningsdukker og undervisningsopplegg på praktiske sykepleieprosedyrer til
Kviteseid kommune i november. De har selv gått til innkjøp av en «Chester» treningstorso for
sentrale venekatetre og veneport. Kviteseid lager egne opplæringsrutiner etter sine behov.
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Nettverk
I føringene fra Helsedirektoratet ligger det forventninger om at USHT skal drive nettverksarbeid.
Nettverk er en god arena for kunnskapsutveksling. Deltagerne må være aktive bidragsytere for at et
nettverk skal fungere godt. Erfaringene viser at deltagerne opplever stort utbytte av nettverksarbeid.

Interkommunalt fagnettverk innen demensomsorg
Med støtte fra kompetansemidler fra Fylkesmannen i Telemark drifter USHT et interkommunalt
fagnettverk innen demensomsorg.
Nettverket består av deltagere fra alle Telemarks 18 kommuner, fra seksjon for alderspsykiatri ved
Sykehuset Telemark HF og Fylkesmannen i Telemark. Formålet med nettverket er å kartlegge og øke
kompetansen i kommunene i Telemark, styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på
tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå, bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til
utviklingsprosjekter. Arbeidet er forankret i Omsorgsplan 2020 og Demensplan 2020.
Nettverksmøtene er en viktig arena i USHTs sitt arbeid for spredning og informasjon om statlige
føringer og tilbud.
Tre faste nettverksmøter er holdt i løpet av 2016; 16.februar i Seljord, 23.august på Notodden og
15.november i Porsgrunn. Hovedtemaene har vært henholdsvis
samtykkekompetansevurdering og tvang etter Pasient og
brukerrettighetsloven, presentasjon av egne prosjekter og
høringsutkastet til ny nasjonal faglig retningslinje om demens.
Deltagelsen på møtene har i år økt til rundt 40 fremmøtte.
Koordinator for demensnettverk og ABC-satsningen, Vigdis Aaltvedt
avslutter sitt engasjement i USHT, men fortsetter som deltaker i
demensnettverket.

Interkommunalt kompetansenettverk for velferdsteknologi
På initiativ fra fylkesmannen og kommunene i Telemark ble det i 2015 etablert et interkommunalt
kompetansenettverk for velferdsteknologi. USHT koordinerer nettverket, med støtte fra kompetanse
og innovasjonsmidler.
Nettverket er primært for personer som aktivt arbeider med velferdsteknologi. Det kan bl.a. være
prosjektledere, personer med helsefaglig bakgrunn, IKT-ansatte eller innkjøpsansvarlige.
Tema for møtene settes opp av et arbeidsutvalg, etter innspill fra kommunene.
Arbeidsutvalget er satt sammen med representanter fra store og små kommuner, representant fra
fylkesmannen, fra USHT og fra Norsk helsenett
I 2016 er det gjennomført tre nettverksmøter og en fagdag om velferdsteknologi for Telemark og
Vestfold fylke.
I nettverksmøtene har arbeidet med nytt mottak og responssenterløsning i fylket vært et sentralt
tema. Det samme med samarbeid om felles anskaffelse av ny teknologi. Kommunene står overfor
omfattende oppgaver når det analoge telefonnettet legges ned og ny teknologi og nye løsninger skal
tas i bruk. Blant annet må alle nåværende trygghetsalarmer byttes ut.
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Kommunene har ulike satsinger innen velferdsteknologi og erfaringsdeling har vært et fast tema på
alle møtene. I løpet av året har det resultert i samarbeid på tvers av kommuner både når det gjelder
planarbeid og tekniske løsninger.
Skien som en av de 31 utviklingskommunene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram er en viktig
bidragsyter i nettverket og har orientert om siste nytt fra egen og nasjonal satsing. De har også delt
sin kompetanse på områder som tjenestedesign og gevinstrealisering. Gjennom gruppearbeid har
nettverket blitt kjent med Samveis veikart for tjenesteinnovasjon og målet har vært å gjøre det
enklere å ta i bruk i egen kommune.
I mai ble det arrangert en fagdag hvor alle interesserte kunne melde seg på. Her ble også Vestfold
invitert. Tema for fagdagen var presentasjon av ulike hjelpemidler/teknologi og praktiske erfaringer
fra kommuner som har tatt i bruk blant annet medisindispensere, GPS, mobil trygghetsalarm og
teknologi knyttet til fallforebygging.
Leverandører ble også invitert til å vise frem sine produkter.
Denne dagen har fått gode tilbakemeldinger og det var til sammen 130 deltagere i Ibsenhuset i Skien.
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Kommunikasjonsstrategi
Lokal kommunikasjon
USHT Telemark fikk i 2011 sin egen lokale nettside www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter
Den inneholder informasjon om utviklingssenteret og dets aktiviteter. Prosjekter av mer lokal
interesse finnes også her. Informasjon om og påmelding til kurs og konferanser som USHT
arrangerer, finnes her. Videre finnes også en årlig plan/oversikt over aktiviteter i regi av
utviklingssenteret på denne siden.
For å kommunisere med kommunene i Telemark har vi opprettet en distribusjonsliste (e post) med
alle ledere for virksomhetsområdene sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
På samme måte er det opprettet en distribusjonsliste for det interkommunale demensnettverket og
kompetansenettverk for velferdsteknologi.
Kommunikasjonen med Telemark handler i stor grad om informasjon om kurs/konferanser/andre
kompetansetiltak i regi av USHT eller våre samarbeidspartnere. Vi sender også ut en del forespørsler
på bakgrunn av henvendelser fra andre. Det kan eksempelvis være kommuner som skal i gang med
ulike prosjekter eller utviklingstiltak og som henvender seg til USHT for informasjon om hva som er
gjort på området. Vi informerer og svarer etter beste evne og videreformidler henvendelsene når vi
ikke har tilstrekkelig oversikt over de ulike aktivitetene i fylket.
USHT får etter hvert mange henvendelser fra ulike aktører om å videresende informasjon.
Vi vurderer hver henvendelse før den eventuelt videreformidles. Her må vi være kritiske for å ivareta
rollen som pådrivere på en seriøs måte.
Regional kommunikasjon
Vi har opprettet en distribusjonsliste med ledere for utviklingssentrene i Sør. Her kommuniserer vi
råd og tips og utveksler erfaringer som kan styrke oss i rollen som utviklingssenter.
Nasjonal kommunikasjon
Prosjekter og utviklingstiltak legges fortløpende ut på den nasjonale nettsiden
www.utviklingssenter.no
USHT Telemark har i liten grad benyttet Facebook som kommunikasjonsmiddel. Vi ser at dette kan
være et viktig medie for å nå ut til vårt nedslagsfelt, men har foreløpig ikke konkludert med hvordan
vi vil bruke det.
Medieomtale
USHT ønsker i kontakten med media å bidra til å løfte frem det forbedringsarbeidet som gjøres både
lokalt og i fylket for øvrig.
Senter for omsorgsforskning la ut en video på sin facebookside i desember 2016 om
musikkprosjektet på St.Hansåsen sykehjem avd.2C.
Den 22. november hadde Varden en artikkel om tildelingen av oppdraget som vertskommune for
USHT til Porsgrunn kommune.
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Pådriverrollen
Hovedmålet for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å være pådriver for kunnskap
og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. I alt arbeidet til USHT Telemark ligger ideologien
om å være inspirator, kunnskaps- og erfaringsdeler. I tillegg til spredning av egne erfaringer fra
utviklingsprosjekter og nasjonale føringer/tiltak er det også et ønske om at USHT Telemark kan
benyttes for å spre viktige erfaringer som er gjort i de øvrige kommunene i fylket. Dette kan gjøres på
mange måter, blant annet gjennom ulike typer konferanser – slik som for eksempel den årlige
omsorgsplankonferansen - som USHT arrangerer sammen med fylkesmannen i Telemark.
Omsorgsplankonferansen ble etter ønske fra fylkesmannen ikke arrangert i 2016, men USHT ble
invitert til den årlige høstkonferansen for å presentere pågående prosjekter innen pasientsikkerhet som var tema for konferansen. Her ble det blant annet informert om kronikersatsingen i Skien og
Porsgrunn I forbindelse med kronikersatsingen er det utarbeidet et verktøy – «Klinisk kartlegging».
Dette ble presentert på konferansen og det har vært flere henvendelser til USHT i ettertid fra
kommuner som ønsker å ta i bruk noe tilsvarende i sin kommune. Et konkret eksempel på hvordan
USHT kan bidra til å inspirere til kvalitets og tjenesteutvikling i andre kommuner gjennom kunnskap
og erfaringsdeling.

Frie midler
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester avsatte kr. 100 000 til utdeling av ”frie midler” i
2016.
Frie midler er et tiltak for å stimulere til små praksisnære prosjekter eller tiltak, og tar utgangspunkt i
visjonen om ”Utvikling gjennom kunnskap”. De ulike prosjektene eller tiltakene skal ha som mål å
fremme idealet om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der
de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap.
Ved årets utlysning fikk vi inn fire gode søknader på i alt kr. 195 000. Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester vurderte søknadene og innvilget midler til fire prosjekter.
Prosjekt
Langvarig effekt av kommunal
døgnrehabilitering
Inspirasjon og utvikling av demensomsorgen på
Tinn Helsehus
Inkluderende møteplass mellom unge og eldre:
økt livskvalitet hos eldre – inspirasjon til
yrkesvalg hos unge
Etablere øvingsavdeling og opplæringsprogram
for helsepersonell i kommunen.

Kontaktpersoner
Hans Martin Helgesen

Kommune
Porsgrunn

Hanne Lien

Tinn

Anne T. Asprusten

Kviteseid

Jorunn Holth og Elin Breisand

Bamble

Forelesninger ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Ansatte ved USHT har hatt forelesninger og veiledet ved høgskolen i bachelorutdanningen for
sykepleiere. Temaene har vært en presentasjon av prosjekt og utviklingsarbeid i regi av USHT,
pasientsikkerhet og undervisning om å arbeide i hjemmesykepleien.
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Henvendelse om ny
pasient til
tjenestekontoret

Tjenestekontoret vurderer
henvendelsen

Modell for oppfølging av hjemmeboende
personer med demens og deres pårørende
i alle faser av sykdommen

personer

Behov for
ordinære
tjenester?
Fra
 Spesialisthelsetjenesten
 Fastlege
 Pasient/pårørende/andre

Nei

Henvendelse til demenssykepleier om ny pasient
uten behov for ordinære
tjenester

Demenssykepleier følger
opp pasient/pårørende
etter avtale, informerer
hjemmetjenesten

Pasienten har behov for
tjenester fra
hjemmesykepleien

Saksbehandling og tildeling
av tjenester

Hjemmetjenesten
iverksetter tjenesten.
Pasienten «skrives inn» i
demensarbeidslaget

Vedlegg 1

Tjenestekontoret formidler
behovet for oppfølging til
demenssykepleier

Ja

Pasienten følges opp jfr
rutinene for
demensarbeidslag og
ivaretas hjemme så lenge
det er mulig

Pasientens behov kan ikke
ivaretas med
hjemmetjenester

Pasienten flyttes til et
høyere omsorgsnivå

1

Vedlegg 2

«Trygge tjenester»

Klinisk kartlegging
En risikovurdering for å avdekke sårbare områder
For å vurdere hvor det er hensiktsmessig å gå inn med forebyggende eller behandlende tiltak.

Pasientens navn:
Fødselsdato:
Førstegangssamtale:
Oppfølgingssamtale:
Dato fylt ut:
Fylt ut av:
Diagnoser

Bakgrunn for kartleggingen:

Hvordan vurderer pasienten sin
situasjon/hva er viktig for pasienten:

Notat

Tre diagnoser eller mer

Legemidler

Notat

Glemmer å ta medisiner
Vil ikke ha/motsetter seg legemidler
Har svelgevansker
Tabletter må knuses
Pasienten administrerer legemidler selv
Har samtykkekompetanse i forhold til legemiddelbeh.
Bruker 4 faste legemidler eller mer
Legemidler i bruk samstemmer med hjemmetjenestens opplysninger
Cave/allergier/annet:

Adm. selv: Noter legemidler i bruk inklusive naturpreparater eller annet som
brukes uten ordinasjon fra lege.
Vedtak om hjelp til LM: Noter opplysninger som ikke samstemmer med
hjemmetjenestens opplysninger

Sirkulasjon og respirasjon

Notat

Ingen synlige ødemer
Moderate ødemer
Store ødemer
Uregelmessig puls
Dehydrert
Dyspné ved aktivitet
Dyspné ved hvile
Ingen dyspné
Blodtrykk sittende:
Blodtrykk stående:
Puls per minutt:
Respirasjon per minutt

Hud og slimhinner

Notat

Kløe
Utslett
Sår
Tørrhet

Ernæring, tenner og munn
Vekt:

Høyde:

BMI

Notat
*En standard alkoholenhet (AE) tilsvarer en av følgende: 1 liten flaske pils, 1
vinglass m svakvin (1,5dl) 1 shotglass 40% sprit (0,4dl). Grenseverdi for voksne
pr uke er under 9 AE for kvinner og under 13 AE for menn

Nedsatt matlyst
Kvalme, oppkast
Gripe/bevegelsesproblemer
Må ha hjelp til å spise
BMI lavere enn 23 eller et betydelig ufrivillig vekttap
de siste 6 måneder
Ernæringsrelaterte data:
Munnsårhet, munntørrhet
Tygge/svelgeproblemer
Tannproblemer
Daglig forbruk av tobakk
Hvor mye:
Alkohol periodisk
Spesifiser:
Ukentlig
*Antall enheter:

Eliminasjon

Notat

Normal urin
Inkontinent
Kateter
Mistanke om UVI
Normal /uendret avføring
Obstipert
Diaré
1

Bevegelse

Notat

Redd for å falle
Har falt siste halvår
Kan gå men har balanse/gangproblemer
Svimmel
Probl. med å reise seg fra stol uten å bruke armene
Bruker uegnet skotøy
Skjelvinger
Stivhet
Redusert bevegelse i ledd

Ved fall: Beskriv hvor ofte, i hvilke situasjoner, hvilke skader har oppstått?
Ved svimmelhet: Er det som sjøsyke eller som om rommet roterer?

Smerter

Notat

Uavklart smertetilstand
Har ubehandlede smerter
Får smertebehandling

Syn og hørsel

Notat

Har nedsatt syn
Har nedsatt hørsel

Psykisk og kognitiv funksjon

Notat

Nedstemt
Engstelig
Urolig/forvirret/agitert
Hallusinasjoner
Trygg
Nyoppstått kognitiv svikt/forvirring
Kjent nedsatt kognitiv funksjon
Pasienten opplever å ha god hukommelse
Har samtykkekompetanse i forhold til tjenestene
som ytes

Søvn og hvile

Notat

Trøtthet på dagtid
Søvnforstyrrelser
Innsovningsvansker
Forstyrret døgnrytme
Timer søvn per døgn:…………………

Bolig, hjelpemidler

Notat

Behov for tilpasning av bolig/omgivelser
Behov for annen bolig
Behov for kognitive hjelpemidler
Behov for hjelpemidler i ADL
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Vurdering av risiko

Vurdering av oppfølgingstiltak

Fall

Aktuelle tiltak for å forebygge fall

Forhøyet risiko for fall når:
*Pasienten har falt før
*Pasienten er redd for å falle
*To eller flere avkrysninger i røde felt

Legemiddelgjennomgang
Ernæringstiltak
Balansegruppe/trening
Tryggingstiltak i boligen
Tilpasning av hjelpemidler
Tverrfaglig utredning
Informasjon til pasient og pårørende
Annet:

Konklusjon:
Pasienten har en forhøyet fallrisiko

Legemidler

Aktuelle tiltak for å forebygge legemiddelrelaterte
problemer

Risiko for legemiddelrelaterte problemer når:
*Pasienten er over 65 år og bruker 4 legemidler eller mer
*Kombinasjon av legemidler og alkohol
(også ved færre enn 4 legemidler)
Konklusjon:
Risiko for legemiddelrelaterte problemer

Legemiddelgjennomgang
Informasjon til pasient/pårørende om legemidler og
alkohol

Ernæring

Aktuelle tiltak for å forebygge
underernæring

Ernæringsmessig risiko ved:
*BMI under 23 hos pasienter over 65 år
*Betydelig ufrivillig vekttap de siste 3- 6 måneder
*Akutt sykdom, med sannsynlig lite eller ikke
næringsinntak i 5 dager eller mer
*Problemer med matinntak på grunn av munn/tenner
Konklusjon:
Pasienten er i ernæringsmessig risiko

Vektkontroll
Ytterligere kartlegging
Tiltak for å øke matinntaket (beskrives i tiltaksplan)
Informasjon og kostholdsråd til pasient/pårørende
Utelukke bakenforliggende sykdom

Psykisk og kognitiv funksjon, hukommelse

Aktuelle tiltak ved nedsatt kognitiv eller psykisk
funksjon

Forvirring eller nedsatt hukommelse kan ha ulike årsaker
Bakenforliggende sykdom eller andre forhold bør alltid
vurderes/utelukkes. Hva sier pasient og pårørende om
utviklingen?
Er pasienten i sorg, krise, kronisk trist?

Urinprøve, CRP, temp eller andre prøver
Overføres demensarbeidslag
Demenssykepleie
Støttesamtaler psyk sykepleier
Annet:

Annet:

Annet:

Konklusjon:
Pasientens psykiske og kognitive funksjon
Bør følges opp

Konklusjon/videre oppfølging
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St.Hansåsen sykehjem v/fou-leder Marit Skraastad
marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35 93 33 03
Hjemmetjenesten Eidanger v/prosjektleder Heidi Johnsen
heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35 54 73 37

www. utviklingssenter.no
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