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Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal
satsing og et av virkemidlene for å
realisere målene i stortingsmelding
29 - Morgendagens omsorg og
stortingsmelding 26 - Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
I Telemark
e
er det Porsgrunn som er
vertskommune for USHT
T,, med 18
kommuner i sitt nedslagsfelt.
Samfunnsoppdraget setter rammene for
arbeidet i USHT og er forpliktende for
vertskommunen. Det overordnede målet
er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og
omsorgstjenestene gjennom fag- og

Utviklingssenteret som
samarbeidspart 17
Satsingsområder mot 2020 18

Marit Skraastad
FoU-leder, USHT
HT Te
elemark

kompetanseutvikling og spredning av ny
kunnskap, nye løsninger og nasjonale
føringer.
I 2018 har det vært høy aktivitet i
utviklingssenteret. Oppgavene har stor
variasjon i omfang, ikke noe er for stort
eller for lite om vi kan bidra til å nå
målsetningen om å styrke kvaliteten i
helse- og omsorgstjenesten i fylket.
Vi vil rette en stor takk til våre
samarbeidspartnere for inspirerende
samarbeid. Uten dialog med kommunene
ville vi ikke kunne bidra til utvikling
innenfor nasjonale satsingsområder,
med utgangspunkt i lokale behov.
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Ansatte
Organisering
Marit
Skraastad

Heidi
Johnsen

FoU-leder

Rådgiver

Wenche Risnes

Kristine
Nybu Selander

Prosjektmedarbeider

Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester finansieres
gjennom årlige tilskudd fra
Helsedirektoratet. Det søkes om
økonomisk støtte fra Fylkesmannen
og andre organisasjoner. I tillegg
bidrar Porsgrunn kommune med
driftsoppgaver og faglige ressurser.
-USHT Telemark er organisert med
Porsgrunn som vertskommune.
-Vi er administrativt knyttet til
kommunalsjefsområdet Helse og
omsorg, og har kontorer ved
St Hansåsen sykehjem, Mule 10.

Utviklingssenteret har et fag- og
samarbeidsråd som skal bidra til
måloppnåelse i henhold til
samfunnsoppdraget.

Intensivsykepleier,
embetseksamen i
sykepleievitenskap

Ansatt | 100%

Sykepleier

Ansatt | 100%

Sykepleier
Intensivsykepleier
ABC – opplæring og
nettverk hverdagsrehabilitering
Startet 13.08.18
Prosjektansatt | 100%

Prosjekt innen
velferdsteknologi

Prosjektansatt | 25%

Fag- og samarbeidsråd har
representanter fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesmannen i Telemark
Senter for omsorgsforskning Sør
Porsgrunn kommune
Sykehuset Telemark HF
Universitetet i Sørøst-Norge
KS
Norsk sykepleierforbund
Fagforbundet
Kommunerepresentanter fra
hver region i fylket

Det er gjennomført to møter i fag- og
samarbeidsråd i 2018.

Elizabeth
Reiss-Andersen
Ergoterapispesialist
Master i rehabilitering .
ABC-opplæring
og nettverk hverdagsrehabilitering

Aud Fleten

Kristin Johansson

Kommunalsjef for
helse og omsorg

Virksomhetsleder
sykehjem

Fagansvarlig
for USHT

Personalleder
for USHT

Sluttet 19.08.18

Ansatte fra vertskommunen som er tilknyttet senteret gjennom FoU-samarbeid:
Hanne Karlberg
Rådgiver,
rådmannens stab

Wenche Synnøve Larsen
Systemansvarlig
Gerica

Lisbeth Kristensen
Konsulent
Tjenestekontoret

Kjetil Aanonsen
Konsulent,
HR avdelingen

Svend Martin Østevik
Sykehjemsoverlege

Anne Kirsti Hals
Rådgiver,
rådmannens stab
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Hovedaktiviteter i 2018

Demensnettverk
Det interkommunale demensnettverket i
Telemark er et viktig fora for spredning av de
nasjonale føringene, nye verktøy og gode
eksempler. Alle kommunene i fylket er
representert i nettverket, sammen med
sykehuset Telemark og fylkesmannen.
Tre møter i nettverket har blitt avholdt med stabil
deltagelse fra kommunene.
Fagdagen ble også i 2018 arrangert på Bø hotell.
Tema 24. april var «Rus og psykiske lidelser ved
demens» og det var 122 deltagere.

Fagnettverk for hverdagsrehabilitering
Fagnettverk for hverdagsrehabilitering startet
opp i juli 2017. Fagnettverket er et samarbeid
mellom Fylkesmannen, Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester og kommuner i
Telemark som har startet opp med
hverdagsrehabilitering, eller som planlegger å
starte opp med dette. Hensikten med
fagnettverket er å styrke fagmiljøene innen
hverdagsrehabilitering ved at kommunene kan
komme sammen og dele erfaringer, samt få råd
og innspill til etablering eller utviklingen av
modellen i egen kommune. USHT koordinerer
fagnettverket i samarbeid med et arbeidsutvalg
bestående av representanter fra Fylkesmannen
og tre forskjellige kommuner i Telemark.
Det ble i 2018 arrangert to fagnettverksmøter,
med deltakere fra 10 kommuner.

Kompetansenettverk for velferdsteknologi
Nettverket ble etablert i 2015 og har deltagere
fra alle kommunene i fylket.
Det har vært to kompetansenettverksmøter i
2018.
Telemark og Vestfoldkommunene samarbeider,
med støtte fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, om implementering av
velferdsteknologiske løsninger. Dette prosjektet
ledes av Skien kommune og USHT deltar i
prosjektgruppen. For å unngå parallelle og
konkurrerende aktiviteter har det i 2018 vært et
tett samarbeid mellom prosjektet og nettverkene
for velferdsteknologi i Telemark og Vestfold.
Aktivitetene i prosjektet er samstemt med
aktivitetene i nettverkene – og omvendt.
I september inviterte prosjektet og nettverkene
til en to dagers konferanse felles for Telemark
og Vestfold. Tema var «Implementering av
velferdsteknologi» og deltagerne fikk blant annet
presentert en modell for implementering utviklet
av prosjektet og en verktøykasse som ligger
tilgjengelig på USHT sin nettside under
www.porsgrunn.kommune.no/verktoykasseVT.
Konferansen fikk støtte til gjennomføring av
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og hadde
god oppslutning med 150 deltakere.
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ABC opplæringsprogram






Utviklingssenter for sykehjem og hjemme  tilbyr ABC-opplæring
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tjenester i Telemark
 
 og
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eldreomsorg, demensomsorg
til  
 
samt


personer med utviklingshemming,

fordypning
og påbygning innen de forskjellige

   ABC-opplæringsprogrammet




 er 
fagområdene.
  




utviklet av nasjonalt
kompetansesenter
for
 og helse
 på oppdrag fra Helsedirektoratet,
Aldring

 2018
 har vi hatt totalt 224 deltakere i ulike
For
 ABC-er, hvorav 135
 av disse har gjennomført

sin
 og 89 er
 godt i gang.
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10 kommuner
i løpet

av 2018.
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ABC-opplæringen
i Telemark.












ABC velferdsteknologi
KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i
Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig
opplæringspakke for ansatte i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene.
Målet med opplæringen er å gi ansatte
grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon
og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering,
utvikling, implementering og oppfølging av nye
helse- og omsorgstjenester i kommunene.
USHT har fått i oppdrag av helsedirektoratet
å bidra til gjennomføringen av
Velferdsteknologiens ABC.






   
   
 



 


  

 
 
Om ABC-opplæring:


 



 
 




 over
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 ufaglærte
  til
ABC-opplæringen
foregår
i hovedsak
1  ansatte på alle
fra

 av ulike  høyskoleutdannede.
 
 ingen

 
år og baserer seg på en kombinasjon
Det er
eksamen
i

 
  gir stor
  ABC-opplæringen.



læringsmetoder,
noe som
Alle som har deltatt
i
 
  både når det gjelder
 utvikling
 
 opplæringsprogrammet

 
læringseffekt
får et ABC-bevis når
av kunnskap
og holdninger.
opplæringen er dokumentert gjennomført.

Opplæringspakken

  består
  av
 fagseminarer











hvert halvår, egenstudier av aktuelt og


oppdatert
fagstoff,
samt månedlig

deltakelse i studie-/ refleksjonsgrupper

sammen med kollegaer fra egen
 arbeidsplass. ABC-opplæringen stiller ingen
 krav til forkunnskaper, og målgruppen er

 De fleste

  
 er lest inn
 på lydfiler

fagheftene
 som kan lastes ned og
 lyttes til der man selv

måtte ønske. Dette gjør at opplæringen
også er tilgjengelig for ansatte med
språkutfordringer, lesevansker eller andre
lærevansker.

Første runde med ABC ble avsluttet i vår, hvor tre
kommuner fra Telemark har deltatt. USHT Telemark
og Vestfold samarbeider om gjennomføringen, og
har i høst startet opp med andre runde med denne
opplæringen. Det er arrangert to fagseminarer
høsten 2018 og i Telemark er det i alt 50 deltakere
fra totalt 6 kommuner.

Lindringens ABC
Ved sykehjemmene i Nome og Porsgrunn ble
tiltaksplanen Livets siste dager innført i
2015. Etter to års drift så man i begge
kommunene at tiltaksplanene ikke ble
benyttet i ønskelig grad. Som et tiltak for å
få større fokus på planen ble Lindringens
ABC tilbudt ansatte ved sykehjemmene. ABC
permen inneholder tre hefter, i tillegg ble det
arrangert en fagdag i november og tre
refleksjonssamlinger utover våren 2019.
40 deltagere fra sykehjemmene i Nome og
76 fra Porsgrunn.
Digital opplæringspakke
Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra
helsedirektoratet utarbeidet en digital
opplæringspakke for å styrke kompetansen
til helsefagarbeidere og ufaglærte
Utviklingssentrene skal være pådrivere for at
kommunene tar i bruk
opplæringsprogrammet og i 2018 startet
Sauherad opp som pilotkommune i Telemark.
USHT bidrar med opplæring i forkant og
veiledning underveis.

Foto: Bjørn Harry Schønhaug
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Pasientsikkerhet
Utviklingssenteret i Telemark har i 2018
videreført arbeidet med tiltak for å redusere
pasientskader og forbedre pasientsikkerhet

Forebygging og behandling av underernæring
USHT inviterte til læringsnettverk høsten 2018.
Kommunene Bamble, Tinn, Hjartdal, Seljord, Nome
og Porsgrunn deltar og tar i bruk det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for
forebygging og behandling av underernæring.
Både sykehjem og hjemmetjeneste er
representert i nettverket.
Som en innledning til læringsnettverket ble det i
forkant arrangert en åpen fagdag om ernæring,
hvor tema var «Når matinntaket blir for lite». Her
deltok rundt hundre personer fra sykehjem,
hjemmetjeneste og kjøkken.

Akuttkjedeprosjektet
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er et av
innsatsområdene i pasientsikkerhets-programmet
og har tiltakspakker for sykehus, sykehjem og
hjemmetjenester. Sykehuset Telemark HF sitt
Akuttkjedeprosjekt har mange likhetstrekk med
tiltakspakkene, men ser i tillegg på de viktige
overgangene. Porsgrunn kommune var en av
pilotkommunene til delprosjekt 2 implementering i 2018. Det var naturlig at USHT
ble med i prosjektgruppa til vertskommunen for å
få kjennskap til prosjektet. På den måten kan
USHT og STHF samarbeide om
spredningsarbeidet slik at kommunene ikke tilbys
konkurrerende tilbud.
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Innovasjon og forskning
Utviklingssenteret har vært engasjert i flere
forprosjekter som er avsluttet i 2018.
Målet med prosjektene har vært å etablere et
kunnskapsgrunnlag knyttet til behovet for
digitale arbeidsverktøy for bedre samhandling og
oppfølging av pasientsikkerhet.
Et av forprosjektene er, med støtte fra
Oslofjordfondet, videreført i et toårig
hovedprosjekt «Digitale løsninger for økt kvalitet
og bedre pasientsikkerhet samt effektiv
ressursbruk i kommunehelsetjenesten» (DigiPas)
Skien kommune er prosjekteier med Sintef som
prosjektleder. USHT er representert i
styringsgruppen og koordinerer
referansegruppen/følgekommunene knyttet til
prosjektet.
USHT deltok i 2018 også i et forarbeid knyttet til
en planlagt studie ledet av professorene Sigrun
Hvalvik og Heidi Ormstad ved USN
Studien er tredelt og skal blant annet gi kunnskap
som kan bidra til at eldre personer som mottar
hjemmetjenester kan fortsette å bo lengst mulig
hjemme, før overgang til sykehjem/
døgnbemannet omsorgsbolig er nødvendig.

Offentlig sektor PhD
5. september ble prosjektsøknaden om tilskudd til
en offentlig sektor PhD godkjent av
Forskningsrådet. PhD kandidat er Vigdis Aaltvedt,
tidligere USHT medarbeider. Skien kommune er
prosjektansvarlig. Porsgrunn kommune er
samarbeidspart og USHT har
prosjektlederansvaret.
Doktorgradsprosjektet har tittelen «Hvordan
legge grunnlag for en individuelt tilpasset
oppfølging av yngre personer med demens? En
studie av vedtaksprosessen i to kommuner»
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Kommunedeltagelse i Telemark

Læringsnettverk
Pasientsikkerhet
Interkommunale
fagnettverk

Bamble
Bø
Drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø
Kviteseid

Kompetansenettverk
Velferdsteknologi

Demensnett verk

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nissedal
Nome
Notodden
Porsgrunn
Sauherad
Seljord
Siljan
Skien
Tinn
Tokke
Vinje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagnettverk
Hverdagsrehabilitering

Forbygging av
under ernæring

Demensomsorgens ABC
Perm 1

Perm 2

Miljøbehandling

Psykiske
sykdommer
i eldre år

Musikk basert
miljøbehandling

Mitt livs
ABC

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Velferdsteknologiens
ABC

Velferdsteknologi

Demens

Ernæring

Samtykke
kompetanse
vurdering

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Konferanser/
Fagdager

ABC-opplæring

ABC-opplæring

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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•

Bamble
Bø
Drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø
Kviteseid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nissedal
Nome
Notodden
Porsgrunn
Sauherad
Seljord
Siljan
Skien
Tinn
Tokke
Vinje

16–17

Utviklingssenteret
som samarbeidspart
Samarbeid om arrangementer
Fylkesmannen i Telemark sin siste høstkonferanse
ble arrangert på Straand hotell i Vrådal. USHT
deltok i programkomitéen. Tema for konferansen
var Leve hele livet.
Fagdag med fokus på samtykkekompetansevurdering ble på oppfordring fra kommunene
arrangert 1. november.

Informasjon om USHT ved NSF`s fagkafé i
Telemark
Undervisning ved USN for bachelorstudenter i
sykepleie og for videreutdanningen «aldring og
eldreomsorg»
Samarbeid med regionalt nettverk for
Huntingtonpasienter

Samtykkekompetansevurdering er en viktig
vurdering som berøres innen Pasient og
brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven og
helse- og omsorgstjenesteloven. Jurist Kjersti
Harnes engasjerte 230 deltagere fra de ulike
tjenesteområdene i kommunehelsetjenesten.
Dagen inneholdt videre erfaringer fra pasientog brukerombudet og tre ulike virksomheter.

Deltakelse i styringsgruppe for ressursnettverk
dokumentasjon i Vestfold

Råd og veiledning
Utviklingssenteret kan bidra med råd, veiledning
og prosess-støtte i forbedrings og
utviklingsarbeid. Erfaringsdeling og
nettverksbygging er også en viktig del av vårt
arbeide.

Planlegging og gjennomføring av
kompetansetiltak innen blant annet
velferdsteknologi, hjerte lungeredning og i
akuttkjedeprosjektet

Deltakelse i arbeidsutvalget for
palliasjonsnettverk i Telemark
Samarbeid med prosjektet «Samspill, helse og
livsglede – vennskap mellom barn og eldre i
nærmiljøet»

Dette løses på mange måter, blant annet ut fra
de henvendelsene vi får.

Samarbeid med de øvrige utviklingssentrene.
Helsedirektoratet hadde to felles samling for
utviklingssentrene i 2018.

Noen av aktivitetene i 2018:

To dager i mars og en dag i september.

Foredrag om forebygging av underernæring i
Jølster i Sogn

USHT i Agder inviterte til todagers samling for
utviklingssentrene og senter for
omsorgsforskning i region sør i juni.

Foredrag om velferdsteknologi på
dialogkonferanse for brukerrepresentanter i regi
av FFO Telemark og FFO Buskerud.

USHT Vestfold og USHT Telemark samarbeider
om ABC velferdsteknologi og planlegger å utvide
samarbeidsarenaene i 2019.
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Satsingsområder
m ot 2020

> Kvalitetsreformen for eldre Leve
hele livet (2019 – 2023)
> Demens
> Velferdsteknologi

Kvalitetsreformen for eldre
Leve hele livet
Reformen har oppstart 1/1 2019
og ble vedtatt i stortinget 20.
november. For USHT som skal
være bidragsyter i det regionale
støtteapparatet har det vært
forberedende aktiviteter høsten
2018. Helsedirektoratets samling
for utviklingssentrene for sykehjem
og hjemmetjenester ble i sin helhet
viet Leve hele livet reformen.

I desember deltok vi på HOD sin
gjennomføringskonferanse på
Gardemoen.

> Klinisk geriatrisk
vurderingskompetanse
> Pasientsikkerhet og
forbedringskompetanse
> Rehabilitering og
hverdagsrehabilitering
> Lindrende omsorg
> Pasient-, bruker- og
pårørendeinvolvering

Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester i Telemark
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i
Telemark favner alle 18 kommunene i Telemark.
Porsgrunn er vertskommune.
USHTss overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke
kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og
kompetanseutvikling og spredning
av ny kunnskap, nye løsninger og
nasjonale føringer.

Utviklingssentrene skal ha et bredt
faglig perspektiv og inkludere
tjenester til alle pasient- og
brukergrupper, som personer med
somatiske og ps ykiske sykdommer,
rusavhengighet, utviklingshemming
og omsorg ved livets slutt.

Målgruppen er ledere og andre
ansatte i de kommunale helseog omsorgstjenestene i eget
fylke, først og fremst i sykehjem
og hjemmebaserte tjenester.

www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter
usht@porsgrunn.kommune.no

