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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 satsningen 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. For hjemmetjenesten er
Hjemmetjenesten Eidanger kjernevirksomheten og ble utpekt til Undervisningshjemmetjeneste for
Telemark i august 2009. Helsedirektoratets strategi ”Utvikling gjennom kunnskap” trådte i kraft 1.
januar 2011. I den forbindelse fikk vi nye navn – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i
Telemark. Ordningen skal evalueres i 2015.
Helsedirektoratet gir et årlig basistilskudd til hvert Utviklingssenter etter søknad. Det kreves
rapportering av måloppnåelse og regnskap.
Porsgrunn kommune består av både by og landområder. Innbyggertallet er på ca 35 000 og er stadig
stigende.
Porsgrunn kommune har en flat ledelsesstruktur hvor rådmannsfunksjonen er organisert i fem
fagområder, ledet av fem kommunalsjefer.

Rådmannen
Kommunalsjef for
støttefunksjoner
og utvikling

Kommunalsjef for
helse og velferd

Kommunalsjef for
omsorg

Kommunalsjef for
tjenester for barn
og unge

Kommunalsjef for
by og
kulturutvikling

65 virksomheter – 65 virksomhetsledere
Kommunen har 6 sykehjem, 6 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
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er organisert hver for seg i to ulike virksomheter
under kommunalsjefområde Omsorg. Det er et utstrakt samarbeid mellom utviklingssentrene slik at
de utad i hovedsak fremstår som en enhet. De tjenestene som utviklingssenteret skal være pådriver
for i forhold til kvalitet og kompetanseutvikling er organisert i flere kommunalsjefområder. Det byr
på noen utfordringer i forhold til felles arenaer for å kunne ta beslutninger. Dette har vi løst ved å
etablere et felles strategimøte som holdes to ganger i året.
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Strategimøter
For å få til en felles forståelse og en god dialog i vertskommunen om utviklingssenterets arbeid, er
det etablert et felles fora (strategimøte) hvor virksomhetsledere og ledere fra de ulike tjenestene
møtes. I møtene blir det tatt stilling til ulike satsingsområder og målet er å få til kvalitetsforbedring
innenfor alle målgruppene som utviklingssenteret skal favne.

Fag og samarbeidsråd
Fag og samarbeidsråd er utviklingssenterets rådgivende organ og består av følgende representanter:
• Porsgrunn kommune v/kommunalsjef for Omsorg Aud Fleten
• Porsgrunn kommune v/kommuneoverlege Bjørnar Nyen
• Fylkesmannen i Telemark v/ seniorrådgiver Audhild Arnesen
• Sykehuset Telemark Helseforetak v/ seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen
• Høgskolen i Telemark v/dekan Marianne Hedlund
• Senter for omsorgsforskning Sør v/ førsteamanuensis Solveig Hauge
• St. Hansåsen sykehjem v/virksomhetsleder Kari Oland
• Hjemmetjenesten Eidanger v/virksomhetsleder Anne Tretvik
• Kommunenes Sentralforbund v/ rådgiver Siri Jensen
• Norsk Sykepleier Forbund v/Siri Sørli, Porsgrunn Kommune
• Fagforbundet v/Marit Bakka/Nina Lund, Porsgrunn Kommune
• USH for Telemark v/ FoU leder Marit Skraastad
• UHT for Telemark v/prosjektleder Heidi Johnsen

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.
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.
Høgskolen i Telemark
Samarbeidet består i regelmessige møter, 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.
USHT er representert med deltager og vara -deltager i senterets fag og referansegruppen.
Senter for omsorgsforskning Sør er representert i Utviklingssenterets fag og samarbeidsråd.
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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 to faste møter i året. Formålet
er å gi hverandre innspill og råd i forhold til rollen som utviklingssenter.

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.
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Aktiviteter i 2012
Flere av aktivitetene som er gjennomført inneholder momenter både innen for fag- og
tjenesteutvikling, videreutvikling av praksistilbudet til studenter og kompetanseutvikling hos ansatte.

Demensomsorg
Fra kaos til kontroll – helsepersonells observasjoner, vurderinger og
tiltak i situasjoner som kan føre til utagering hos personer med demens
Fra Kaos til kontroll er et forskningsprosjekt for å styrke helsepersonells handlingskompetanse.
Hensikten med forskningsprosjektet er todelt: a) å utforske og beskrive helsepersonalets
handlingskompetanse i samhandling med utagerende personer med demens; b) å utvikle og forbedre
helsepersonalets handlingskompetanse. Metodisk er det anvendt et forskningsdesign basert på
deltagende observasjon, samarbeid om utvikling og utprøving av intervensjon, samt sluttevaluering.
Prosjektet er et 3-årig forskningsprosjekt i samarbeid med Furuheim Bo- og aktivitetssenter i Larvik,
St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn, Senter for omsorgsforskning Sør og Høgskolen i Telemark.
I løpet av høsten 2011 ble alle nødvendige søknader om tillatelser innhentet og det er gjennomført
deltagende observasjoner ved to avdelinger i til sammen 18 dager.
I 2012 har forskningsgruppa, som består av leder, førsteamanuensis Solveig Hauge, høgskolelektor
Kristin Helleberg og spesialsykepleier Karin Elisabeth Torvik, fullført datainnsamlingen, gjennomført
analyse og startet på to forskningsartikler. En artikkel på norsk og en på engelsk.

Pårørendeskole
Etter tre år med utprøving i regi av Utviklingssenter for sykehjem, gikk pårørendeskole for pårørende
til pasienter med demens sykdom, over i drift i 2012. Dette er et tilbud til Porsgrunn kommunes
innbyggere. Planen er at ansvaret for skolen skal rullere blant sykehjemmene i kommunen.
Doktorløkka gjennomførte pårørendeskolen i 2012.
Erfaringene med pårørendeskolen er formidlet til Telemarks øvrige kommuner gjennom det
interkommunale fagnettverket innen demensomsorg.

Demensomsorgen i hjemmetjenestene
I 2011 gjennomførte fylkesmannen i Telemark tilsyn med tjenestene til personer med
demenssykdom i Porsgrunn kommune ved hjemmetjenesten Vest og to fastleger. Tilsynet resulterte i
to avvik:
1. Kommunen har ikke system som sikrer at legetjenester og hjemmetjenester samarbeider ved
diagnostisering og oppfølging av pasienter med mulig demensutvikling.
2. Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad identifisering og oppfølging av pasienter med
kognitiv svikt eller med endrede behov som følge av sykdomsutvikling.
Lederne i omsorg valgte å lukke avviket ved å etablere et felles prosjekt for alle hjemmetjenestevirksomhetene. Hovedfokuset var å organisere tjenestene slik at kommunen lettere kan identifisere
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personer med begynnende kognitiv svikt, sikre systematisk observasjon, dokumentasjon og
tilpassede tjenester.
Dette løses ved å etablere demensarbeidslag i alle hjemmetjenestene. Det er utarbeidet
funksjonsbeskrivelse for primærkontakt og demensarbeidslag. Videre er det laget rutiner for
systematiske observasjoner og hvordan dette dokumenteres i pasientjournalen. Virksomhetene har
definert leder og medlemmer i demensarbeidslagene. Pasientgruppen er definert. Nøkkelpersonell
har fått kompetanse på områdene personsentrert omsorg og kartlegging/utredning ved mistanke om
kognitiv svikt. Som et ledd i en strategisk kompetanseplanlegging arrangerer USHT i mai 2013 et 18
timers basiskurs i demens, i samarbeid med kompetansesenteret for aldring og helse. Videre er det
inngått avtale med høgskolen i Telemark om etablering av en 30 studiepoengs videreutdanning i
demens og psykisk helse hos eldre. Utdanningen støttes med kompetansemidler fra fylkesmannen i
Telemark.
Både kurs og utdanning gjøres tilgjengelig for deltagere fra hele Telemark
Som et ledd i å operasjonalisere samhandlingsreformen, har kommunelege Bjørnar Nyen tatt initiativ
til et prosjekt i samarbeid med kommuneoverlegen i Skien kommune. Prosjektet har som mål å
etablere samhandlingsrutiner mellom hjemmetjeneste, fastlege, pasient og pårørende, med fokus på
kronikergruppene. Det innebærer personer med demenssykdom, kols, hjertesykdom og diabetes.
Det er etablert samarbeid med UHT og prosjektet har som et ledd i å lukke avvik nr. 1, startet med
rutiner rundt personer med demenssykdom. Det er utarbeidet en skisse for samhandling og denne
delen av prosjektet er ferdig i april 2013.

Demensfyrtårn
UHT Telemark ved Hjemmetjenesten Eidanger søkte om og fikk status som
Demensfyrtårn i juni 2012. Det er tre Demensfyrtårn i Norge. Målet for
ordningen er å øke kompetanse og kunnskap i hjemmetjenesten, med spesiell
oppmerksomhet rettet mot legemiddelbehandling og håndtering hos
hjemmeboende personer med demens. Videre er samhandling mellom
hjemmetjeneste, fastlege, pårørende og andre relevante aktører et fokusområde
for tilskuddsordningen. Et tredje område er en helhetlig demensomsorg.
I prosjektplanen for demensfyrtårnet har UHT skissert læringsnettverk som
metode for å nå målet med ordningen, og at det utvikles en tiltakspakke i
samarbeid med inntil 6 kommuner i Telemark.
I løpet av 2012 er det etablert flere parallelle prosjekter og nasjonale satsinger
som i utgangspunktet fremsto som konkurrerende tiltak til demensfyrtårnets
prosjektplan.
UHT har derfor valgt å inkludere parallelle tiltak som en del av fyrtårnsarbeidet.
Følgende prosjekter er inkludert:
• Samhandling om kronikergruppen hjemmeboende pasienter med demenssykdom i
samarbeid med Skien kommune.
• Demensarbeidslagsmodellen i hjemmetjenestene i Porsgrunn kommune.
• Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde: samstemming og riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten, nasjonalt læringsnettverk, deretter nettverk for Telemark.
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Erfaringene lokalt, interkommunalt og nasjonalt vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i
demensfyrtårnet. Vi holder fortsatt fast på spredning gjennom læringsnettverk, men det vil komme
på et senere tidspunkt enn planlagt i prosjektplanen. Tiltakspakken for læringsnettverket vil trolig
også få et annet innhold enn det vi kunne forutse i søknadsfasen.

Lindrende omsorg
Innføring av kartleggingsverktøyet MOBID – 2
Prosjektet ”Innføring av kartleggingsverktøyet MOBID – 2 smerteskala til bruk hos pasienter med
kognitiv svikt i kommunehelsetjenesten i Telemark” ble startet høsten 2011.
Bakgrunn for prosjektet er at antallet personer med kognitiv svikt er sterkt økende. Denne
pasientgruppen blir underbehandlet når det gjelder smerter fordi mange av pasientene ikke
uttrykker smerte på vanlig måte. Bettina Husebø har utviklet MOBID -2 som er en smerteskala til
bruk hos pasienter med kognitiv svikt.
Kreftsykepleier Eva Markset Lia var engasjert i 20 % stilling for å drifte dette prosjektet. Det ble
nedsatt en ressursgruppe bestående av Eva Markset Lia, lege Ronny Dalene og sykepleier Torunn
Reinstaul.
Ressursgruppa reiste i desember 2011 til Røde Kors sykehjem i Bergen for opplæring i bruken av
verktøyet Mobid – 2. Videre ble verktøyet prøvd ut i enkelte
sykehjemsavdelinger i Seljord og i Porsgrunn. Etter utprøvingen ble det
utarbeidet et tre timers undervisningsopplegg.
•

Kommunikasjon og samhandling

•

Medikamentell behandling

•

Bruk av smertekartleggingsverktøyet MOBID-2

Forelesere var Eva Markset Lia og Ronny Dalene.
Undervisning er holdt tre ganger i Porsgrunn og en gang i Seljord. Alle kommunene i Telemark var
invitert. To undervisninger på samme dag i Øvre Eiker kommune. Samarbeidsmøte med ledelse ved
Alders psykiatrisk avdeling Sykehuset Telemark, med påfølgende undervisning for ansatte.
Prosjektleder har holdt foredrag om kartleggingsverktøyet MOBID – 2 både på fagnettverksamling for
helse og omsorg og på tilsynslegeforum i Porsgrunn kommune. Foredrag er også hold for de øvrige
kommunene i fylket på demensnettverksmøte, Helse og omsorgskonferansen og fagdagen innen
demensomsorg.
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Aktiv omsorg og forebyggende helsearbeid
Salus per aqua
Salus per aqua – helse gjennom vann var et fagutviklingsprosjekt ved St. Hansåsen sykehjem hvor
berøring anvendes som metode i forbindelse med bad og bruk av eteriske oljer for å fremme velvære
og livskvalitet hos pasientene. Prosjektet varte fra 1.januar – 31. desember 2011.
Prosjektet var støttet av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering innen for området forebygging.
Søknaden ble formidlet gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.
23. oktober 2012 ble prosjektet presentert på den landsomfattende konferansen Aktiv omsorg i
praksis i Oslo.
I november ble det avholdt et nytt intensivkurs i terapeutisk bruk av eteriske oljer og massasje.
Aromaterapeut Gry Fosstvedt fra Aromedica Norsk Aromaterapiskole var kursholder. Kurset varte i
fem timer og ble lagt opp som forelesning og med praktiske øvelser. Dette var et kurs som primært
ble arrangert for nytilsatte ved St.Hansåsen sykehjem, og for å holde tak i tiltaket etter at prosjektet
var avsluttet.

Ernæring
Ernæringspraksis i fokus
Målet med prosjektet har vært å etablere felles ernæringspraksis i alle hjemmetjenestene i
kommunen og å utarbeide rutiner i tråd med ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og
behandling av underernæring”.
Prosjektet startet 20.04.10 og avsluttes 30.09.13.
I løpet av prosjektperioden ble det laget verktøy for kartlegging og dokumentasjon. Det ble
utarbeidet felles rutiner for alle hjemmetjenestene. Rutinene er beskrevet i kommunens
kvalitetssystem. Det har vært gjennomført dagskurs for ca. 200 ansatte i hjemmetjenesten med fokus
på kunnskap om ernæring hos eldre. Erfaringer fra prosjektet og nye rutiner ble gjennomgått.
I oktober 2012 gjennomførte USHT en dagskonferanse i Seljord, med ca. 85 deltagere fra hele
Telemark. Målet var å gi økt kompetanse om ernæring og betydningen for pasientens helse, videre å
dele erfaringene fra prosjektet og å stimulere til systematisk oppfølging av pasientenes
ernæringstilstand også i andre kommuner i fylket.
Prosjektet var planlagt avsluttet i mai 2012 men videreføres frem til 30.09. 2013.
Årsaken til at prosjektet videreføres er behovet for oppfølging og kontroll av de etablerte rutinene.
Det er valgt ut 50 pasienter på tvers av hjemmetjenestevirksomhetene hvorav halvparten har tiltak
rettet mot ernæring og halvparten ikke. Tiltaksplaner og ernæringsjournaler gjennomgås etter 1 år
(mai 2013) for å kontrollere om rutinene våre fanger opp pasienter med risiko for underernæring, om
vi følger de rutinene som er etablert og om rutinene sikrer god oppfølging av pasientene.
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Det handler ikke bare om maten
Prosjektet gjennomføres som pilot i fire utvalgte boliger i miljøarbeidertjenesten i Porsgrunn
kommune og handler om å gi utviklingshemmede muligheten til å ta helsefremmende valg i forhold
til kosthold og livsstil.
Brukernes deltakelse skal basere seg på frivillighet og det skal innhentes samtykke fra bruker /
brukers representant. Det vil bli gjennomført felles informasjons / dialogmøter med brukere og
pårørende tidlig i prosjektet og videre etter behov.
Målet er:
• Å utvikle en metode og verktøy for kartlegging av ernæringsstatus, identifisere individuelle
behov for tilrettelegging, gjennomføre tiltak, dokumentere og evaluere effekten.
• Sikre felles rutiner for dokumentasjon og grunnleggende kunnskaper om ernæring hos
ansatte som gir tjeneste til utviklingshemmede.
• Verktøyene som utvikles skal kunne benyttes både lokalt og nasjonalt, uavhengig av
kommunestørrelse eller organisering av tjeneste.
Det er i 2012 utarbeidet en prosjektplan og ansatt prosjektleder i 20 % stilling. Ca.16 ansatte har fått
grunnleggende opplæring om ernæring og helse knyttet opp til funksjonshemmede. Det er
gjennomført et felles informasjonsmøte med gjennomgang av prosjektplanen i virksomheten og
prosjektet fortsetter som planlagt i 2013.

Psykisk helse og rusomsorg
Pårørendesamarbeid
Pårørende til brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer møter mange vanskelige
utfordringer. De utsettes for omfattende stress og store følelsesmessige belastninger. Et godt og
tillitsfullt samarbeid mellom helsepersonell og pårørende kan redusere den psykiske påkjenningen
hos pårørende. Jo bedre pårørende fungerer, jo bedre kan de støtte den syke i dagliglivet og være en
ressurs.
Ansatte i psykisk helse og rusomsorg i Porsgrunn kommune opplever at samarbeidet med pårørende
fremstår som noe usystematisk og litt vilkårlig. Pårørende til mennesker med psykisk lidelser eller
rusproblemer er i risikogruppe for å utvikle egen helsesvikt. Belastningene kan være så store at de
fører til sykdom og at de faller ut av arbeidslivet. Det er derfor viktig å imøtekomme pårørendes egne
behov og gi råd og veiledning om hvordan de best ivaretar egen helse.
Med dette som bakgrunn er det etablert et prosjekt hvor målet er å utarbeide rutiner som sikrer
systematisk samarbeid med, og oppfølging av pårørende til personer med psykiske problemer
og/eller rusproblemer.
Det er opprettet en prosjektgruppe og skrevet en prosjektskisse. Fremdriften i prosjektet vil avhenge
av om vi får tilført tilskuddsmidler for å frigjøre tid til en prosjektleder.
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Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Deltagelse i nasjonalt læringsnettverk
Riktig legemiddelbruk i sykehjem ble valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen
”I trygge hender”. Kampanjen pågår fra 2011-2013. Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av
potensialet for klinisk forbedring i Norge, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for
evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer.
Fra mars til oktober deltok USH Telemark i pasientsikkerhetskampanjen I TRYGGE HENDER med et
team i det nasjonale nettverket.
Mål: Sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem.
Tiltak:
• Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) hos 25 pasienter i to avdelinger.
• Indikasjon for hvert legemiddel nedtegnet på legemiddellisten.
• Behovsmedikasjon skal være påført maks døgndose.
• Oppfølging/observasjoner av endring av forskrivning i tiltaksplan
• Utarbeide prosedyre for legemiddelgjennomgang gjeldene for alle sykehjem i kommunen
Arbeidsmetode:
Forberedelser til LMG ved hjelp av Druide (interaksjonsdatabase), sjekkliste og primærkontaktens
observasjoner. Lege, sykepleier og klinisk farmasøyt gjennomførte LMG. Fokus på tiltaksplaner i.f.t
legemiddelbehandling.
Internundervisning, fast tema på postmøte og ledermøte, Rollup i foajeen.
Resultat fra prosjektavdelingene:
Alle pasientene (100 %) har gjennomført LMG med klinisk farmasøyt.
Alle legemidler (100 %) har påført indikasjon bak forskrivningen.
92 % av pasientene har tiltaksplan i.f.t. legemiddelbehandling.
Ant. faste legemidler har blitt redusert fra 8,0 – 5,14 på avd. 3A og fra 6,11 – 4,89 på avd. 3B.
Gjennomsnittlig antall
behovslegemidler har økt fra 2,14 –
6,57 på avd. 3A og fra 4,5 – 5,61 på 3B.
Antall behovsmedisiner ordinert med
maks døgndose er på 97 %.
Resultat fra hele sykehjemmet:
Alle avdelinger med langtidspasienter
har tatt i bruk sjekkliste før LMG. Fem
av seks avdelinger med
langtidspasienter registrerer i extranet.
Økt fokus på tiltaksplaner.
Positiv effekt på forbruk av medisiner.
Prosedyre om legemiddelgjennomgang hos pasienter i sykehjem med langtidsopphold er utarbeidet.
Den skal gjelde for kommunens seks sykehjem.

12

Spredning til kommunene i Telemark
Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Fylkesmannen i Telemark inviterte kommunene i fylket til
deltakelse i læringsnettverk for “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” i oktober. Av Telemarks 18
kommuner, er 12 kommuner med i læringsnettverket med et team fra sykehjem. Teamenes
sammensetning varierer, men
alle har med sykepleiere, 11 av
12 team har med leger, noen
har med helsefagarbeider, og to
har med farmasøyt. Ingen har
med bruker/pårørende
representant.
Læringsnettverket er en
videreføring av
Pasientsikkerhetskampanjen
“I trygge hender”. Det er fastsatt
4 samlinger over seks måneder.
Første samling var 5. desember
2012.
Læringsnettverket er
arbeidsseminar, med fokus på
iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på
læringsnettverket ble introdusert til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder.
Hensikten med læringsnettverket:
• Sykehjemmene kommer i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av pasientens
legemidler i et tverrfaglig team.
• Deltakere får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt der
hvor de arbeider.
• Teammedlemmene blir en del av et interkommunalt nettverk mellom sykehjem og
avdelinger for felles læring og erfaringsutveksling.
Samme team forplikter seg til å delta på alle samlingene, og til å iverksette tiltakene mellom
samlingene. Arrangørteamet for læringsnettverket vil følge opp og gi veiledning på og mellom
samlingene. Læringsnettverket er basert på gjennombrudds-modellen, slik den har blitt gjennomført
av Legeforeningen de siste 13 årene.
Arrangørteamet består av:
Audhild Arnesen, seniorrådgiver Fylkesmann i Telemark
Ellen Udness, seniorrådgiver Kunnskapssenteret
Gunnar Andersen, fastlege og seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn
Iwona Romaniuk, ass. avd.leder St.Hansåsen sykehjem USH
Marit Skraastad, fou-leder Utviklingssenter for sykehjem i Telemark
Turid Veggeland, klinisk farmasøyt sykehusapoteket
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Flytskjema for læringsnettverket - Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Telemark
Se også nettsider: www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Studenter, elever og lærlinger
Felles introduksjon for bachelorstudenter i sykepleie og vernepleie
Formålet med dette prosjektet har vært å sikre studentene en god start på praksisstudiene, å gi et
bilde av mangfoldet i kommunehelsetjenesten og hvordan den gir muligheter for svært variert
kunnskapsutvikling. På lengre sikt er målet at en god introduksjon i kommunen kan bidra til å
rekruttere sykepleiere og vernepleiere til kommunehelsetjenesten. Introduksjonen for studentene
ble gjennomført som et halvdags kurs. Studentene fikk en introduksjon av praksisstedene og hvilke
tjenester kommunen gir. Videre møtte kontaktpersoner fra virksomhetene til felles lunsj og den
videre introduksjonen fortsatte ute i avdelingene etter dette.
Tiltaket er avsluttet som prosjekt etter vårsemesteret 2012. Studentene gir gode tilbakemeldinger på
ordningen. Den er overført til drift, men man har valgt å gi tilbudet til studenter som har sin første
praksisstudieperiode i kommunehelsetjenesten. Det blir et for omfattende tiltak å opprettholde for
alle.

Fagskole
Høsten 2012 startet NKS nettstudier samarbeid med USH og Klosterskogen vekst og ressurssenter
klasseromsundervisning innen fagområdene rehabilitering og eldreomsorg.
NKS tilbyr en NOKUT- godkjent nettbasert fagskoleutdanning med normert tid på et år. NKS var
ansvarlig for opptak av studenter. Vår klasseromsundervisning er et ekstra tilbud til studenten og
består av tre til fire undervisningstimer og en til to timer veiledning i tilknytning til hver
innsendingsoppgave. Det er to til fire klasseromsundervisninger per semester.
Totalt 10 studenter startet denne deltidsutdanningen som skal gå over to år.
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Digitale fortellinger
Prosjektet digitale fortellinger hadde som hensikt å prøve ut bruk av digitale fortellinger i
reminisensarbeid med eldre gjennom et pilotprosjekt på St Hansåsen sykehjem. Prosjektet ble støttet
med samarbeidsmidler fra Høgskolen i Telemark.
Det var studenter, kontaktsykepleiere og aktivitør som prøvde ut denne metoden i praksis.
Minnearbeidet skal være til hjelp for den enkelte pasient. Det var frivillig for pasientene å delta og
det ble innhentet informert samtykke fra pasient og dens pårørende.
Målsetting med tiltaket
•
Øke kunnskapen om minnearbeid som et viktig verktøy innen sykepleiefaget.
•
Tilby bachelorstudenter spennende valgfri praksis og tema for bacheloroppgaven.
•
Vekke interesse for demensomsorg og kommunehelsetjenesten.
En gruppe på 4 studenter ønsket å være med i prosjektet. Studentene startet sine praksisstudier 3.
januar 2012 med to dagers Works shop sammen med kontaktsykepleiere og aktivitør. Deltakerne
laget hver sin fortelling. Ansvarlig var Bjarne Nærum fra HiT.
Studentene valgte ut en primærpasient på hver avdeling og lagde en digital fortelling med pasienten.
Premierefest ble avholdt med pasienter og pårørende. Tilbakemeldingene vær svært gode. Til tross
for gode opplevelser som var helt klart bra for pasient og pårørende vil ikke avdelingen gjøre dette
som et fast tilbud til pasientene. Metoden er for tidkrevende slik at det ikke lar seg gjøre å
implementere i vanlig drift.

Karrieredag ved Høgskolen i Telemark
USHT Telemark har også i 2012 deltatt på høgskolens årlige karrieredag. Karrieredagen er en god
anledning til dialog med studentene og til å informere om utviklingssenterets arbeid og
innsatsområder.

Kompetanseutvikling hos ansatte
Sykepleieprosedyrer i hjemmet
Prosjektet ”Sykepleieprosedyrer i hjemmet” har vært gjennomført som pilot i Hjemmetjenesten
Eidanger og hjemmetjenesten Stridsklev. Det hadde som mål å sikre at sykepleiere i
hjemmetjenesten har nødvendige kunnskaper om ulike sykepleieprosedyrer, som i hovedsak utføres
på sykehus, men som stadig oftere blir en del av hjemmetjenestens regelmessige oppgaver. Videre
hadde prosjektet som mål å sikre lik opplæring til alle, i tråd med kravene til faglig forsvarlighet og
best tilgjengelig kunnskap. Opplæringen har bestått av 8 timers undervisning med både teori og
praktiske øvelser. Det ble utarbeidet et kompendium til bruk i undervisningen. Ved utgangen av
prosjektperioden ble det evaluert om kompetansetiltaket er tilstrekkelig for å kunne utføre
sykepleieprosedyrene – uten ekstra opplæring - når pasienten har behov for tjenesten.
Prosjektperioden varte fra 15.11.10 til 31.12.11, men ble siden utvidet til 31.03.12 for å ha et bedre
evalueringsgrunnlag.
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Det er skrevet en sluttrapport som konkluderer med at
erfaringene er svært gode. Ved melding om
utskrivningsklare pasienter er sykepleierne som skal
utføre prosedyrene, trygge på sine ferdigheter og
benytter eventuelt det utarbeidede kompendiet for å
oppdatere seg.
Målet i 2013 er å etablere et ferdighetssenter ved Mule
Bo & Servicesenter og å tilby opplæring til de øvrige
hjemmetjenestene i kommunen. Videre skal
ferdighetssenteret kunne benyttes av alle
virksomhetene i kommunen, både i forhold til oppdatering på aktuelle sykepleieprosedyrer, men
også til mere grunnleggende ferdigheter som ved opplæring av sommervikarer, studenter, elever og
lærlinger.
Sluttrapporten kan leses i sin helhet på www.usht.no under Telemark og våre prosjekter

Fra sykemeldt til langtidsfrisk
Hjemmetjenesten har jobbet systematisk med nærværstiltak i flere år. Det har gitt gode resultater.
Likevel erfarer vi perioder med høyt sykefravær og de er gjentagende, omtrent i samme tidsperiode
hvert år. En utsatt periode er månedene november til februar. Vi ønsket å sette fokus på
årsaksforhold, tiltak som kan forebygge sykdom og tiltak som kan tilrettelegge for økt nærvær i
denne perioden. Vi hadde en teori om at det er den samlede belastningen i disse mørke høst og
vintermånedene som forårsaker økt fravær. Vi trodde at en kombinasjon av en metodisk bruk av
allerede etablerte nærværsordninger og mer utradisjonelle tiltak, kunne bidra til å redusere
belastningen og derved gi mindre sykdom.
Prosjektperioden varte fra 01.05.11 til 31.05.12 og ble gjennomført i hjemmetjenesten Eidanger.
Målet for prosjektet var å synliggjøre at forebyggende tiltak gir mindre belastning og økt nærvær i en
periode av året som tradisjonelt har et høyt sykefravær.
Det er skrevet en sluttrapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført og hvilke resultater
vi har oppnådd.
Den beste måten å måle om de forebyggende tiltakene hadde effekt, var å se på sykefraværstallene i
november, desember og januar i prosjektperioden, for så å sammenligne de med sykefravær i
samme periode året før.
Disse resultatene viser en nesten halvering av fravær i november og desember sammenlignet med
samme periode året før.
Fra 13,7 i november 2010 til 7,4 i november 2011
Fra 13,2 i desember 2010 til 6,8 i desember 2011
Fraværet i januar 2011 var i utgangspunktet ganske lavt men det gikk likevel ned fra 6,4 i 2011 til 5,1 i
2012.
Som avslutning på prosjektperioden ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte,
hvor de ble bedt om å svare på hva de mente hadde påvirket sykefraværet. Resultatene av
spørreundersøkelsen sammen med erfaringene fra prosjektperioden ble nedfelt i tiltak som heretter
vil være en del av den daglige driften i virksomheten.
Sluttrapporten kan leses i sin helhet på www.usht.no under Telemark og våre prosjekter.
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Opplæring av sommervikarer
Hver sommer har kommunen behov for et stort
antall ferievikarer både i hjemmetjeneste og på
sykehjem. Det er ofte vanskelig å rekruttere
faglært personell og ikke sjelden kommer
ferievikarer rett fra videregående skole. De har
som regel aldri vært i en rolle som omsorgsyter
til et voksent sykt menneske, langt mindre utført
oppgaver som personlig hygiene, munnstell eller
eksempelvis mating.
Vi ønsker å gi våre vikarer en bedre plattform før
de skal ut og møte pasienter og har gjennomført
systematisk opplæring både i 2010 og 2011.
Sommervikarer i hjemmetjenesten og sykehjem har fått tilbud om et to dagers kurs, hvor den første
dagen har vært teori og den andre dagen praktiske øvelser. Opplæringen har foregått i Høgskolens
kliniske ferdighetssenter.
Ferievikarene har fått opplæring og anledning til å øve seg på hverandre i prosedyrer som: personlig
hygiene til pasient i seng, sengeskift med pasient i sengen, forflytningsteknikk og
tannpuss/munnstell. Opplæringen har vært gjennomført både med studenter og kommunens egne
fagarbeidere som veiledere.
Tilbakemeldingene fra kursdeltagere og veiledere er svært gode.
Utviklingssenteret har utarbeidet prosedyre på hvordan tiltaket skal føres videre og i 2012 ble
opplæringen implementert som en del av drift. Det er laget et system for en alternering av ansvar for
gjennomføringen. En hjemmetjeneste og et sykehjem samarbeider om kurs hvert år. Prosedyren
legges inn i kommunens kvalitetssystem og utviklingssenteret har etter sommeren 2012 avsluttet
dette som prosjekt.

Etisk kompetanseheving
Porsgrunn kommune deltok i KS sin etikksatsing i 2009 og 2010. Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester bidrar nå inn i driften av den videre satsningen på etisk refleksjon i Porsgrunn
kommune med å arrangere et tre timers faglig arrangement og samle gruppelederne for
etikkgruppene til møte to ganger i året.
Tittel for fagdagen 12. mai var ”Blir vi bedre av å reflektere?” 38 ansatte fra omsorg, helse og velferd
fikk høre Astrid Nøklebye Heibergs spennende og inspirerende foredrag. ”Alder ingen hindring”,
betraktninger om det å bli gammel, men fortsatt nysgjerrig på livet.
Gry Caroline Aarnes fra KS informerte om den nasjonale satsingen på etisk kompetanseheving.
Til slutt så vi på vår egen satsing på etisk refleksjon, hvordan fungerer det så langt? erfaringsdeling i
plenum.
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Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, gjennomfører i tidsrommet 2012- 2013 en
evalueringsstudie av etikksatsningen i et utvalg av norske kommuner. USHT har bidratt med
respondenter til denne studien.

Demensomsorgens ABC
USHT Telemark har blitt en aktiv pådriver ovenfor kommunene i Telemark. Vigdis Aaltvedt er ansatt
som koordinator for demensnettverk og ABC-satsning. Hun tiltrådte 1. desember 2012.
USHT skal gjøre demensomsorgens abc kjent, og være praktisk tilrettelegger i samarbeids
kontaktperson i kommunen for seminarer.

Nettverk
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.

Kommunalt fagnettverk
Kommunalt fagnettverk har som formål å dele kunnskap og erfaring, samt stimulere hverandre til
videreutvikling av pleie- og omsorgstjenesten i Porsgrunn kommune. Det er to faste representanter
fra hver virksomhet innen sykehjem, hjemmetjenester, miljøarbeidertjenesten og psykisk helse og
rusomsorg.
Det ble arrangert to fagnettverksmøter første halvår. Hvor den nasjonale
pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender og Vern for eldre – kan vi hjelpe? var hovedtema på
hvert sitt møte.
Oppslutningen har vært lav. Strategimøtet ga sin tilslutning til å legge ned fagnettverket i sin
daværende form. Som en erstatning arrangerer USHT en halv fagdag to ganger i året, formålet er
informasjon og erfaringsdeling. Fagdagen er åpen for ansatte i pleie og omsorgstjenesten i Porsgrunn
kommune.
Første fagdag ble arrangert 3. oktober med 24 deltagere.
Tema var:
• Demensfyrtårn hva er det?
• Demensomsorgen i Porsgrunn kommune hva gjør vi for å nå et mål om helthetlige og
forutsigbare tjenester for den demenssyke og dennes familie
• Pasientsikkerhetskampanjen – den angår også oss
• Medisinmodul i Gerica
• «Det handler ikke bare om maten» et prosjekt med fokus på utviklingshemmedes muligheter
til å ta helsefremmende valg i forhold til kosthold og livsstil
• Informasjon fra USHT om planlagte kurs/konferanser og pågående prosjekter
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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 Fylkesmann 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 2015 og Demensplan 2015.
Nettverksmøtene er en viktig arena for USHT for spredning og informasjon om statlige føringer og
tilbud.
Det er blitt avholdt nettverksmøte i Bø i januar. Her ble det en gjennomgang av landsomfattende
tilsyn, pasientsikkerhet kampanjen, demensfyrtårn og smertekartlegging hos pasienter med kognitiv
svikt.
15.mai var det samlet 110 deltagere til dagskonferanse i Bø. Førsteamanuensis /sykepleier Bente
Nordtug fra høgskolen i Nord-Trøndelag var hoved foreleser. Tema var demenssykdommene –
hvordan de arter seg, holdninger, kommunikasjon, validering, reminisens og grensesetting. Hun
avsluttet med å legge fram sin studie om pårørende og omsorgsbelastning.
Videre presenterte spesialsykepleier Astrid Eidem Nordal pårørende arbeid i en liten kommune.
Dagen ble avsluttet med informasjon om smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 ved kreftsykepleier
Eva Markseth Lia.
I august var nettverksmøtet i Porsgrunn. Programmet var variert, Marit Nåvik fra seksjon for
alderspsykiatri STHF la fram resultatene fra sin undersøkelse om samhandling ved utskriving fra
alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Silje Høgaas fra Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo
presenterte “bevegelse fra hjerte – aktivitetskort”. Thevovital demensmadrass ble demonstrert og til
slutt presenterte kompetansesenteret Aldring og helse sine kompetansehevende prosjekter.
Nettverksmøtet i november var et samarbeid mellom Aldring og helse og USHT. Tema var pasient og
brukerrettighetsloven. Forelesere var MPH, psykiatrisk sykepleier Birger Lillesveen og ass. fylkeslege
Yngve Holmeren. Denne dagen gikk inn som et ABC fagseminar for de som deltar i demensomsorgens
ABC i Telemark.

Nettverk USHT region sør
I mai deltok USHT på regional nettverkssamling i regi av senter for omsorgsforskning sør i Grimstad.
Årets to dagers samling hvor prosjektlederne for alle utviklingssentrene for sykehjem og
hjemmetjenester i Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark fant sted på Gol i desember.

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 en mer lokal
interesse finnes også her. Informasjon om og påmelding til kurs og konferanser som USHT
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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.
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
Medieomtale
USHT ønsker i kontakten med media å bidra til å løfte frem det forbedringsarbeidet som gjøres både
lokalt og i fylket for øvrig.
I 2012 har flere tiltak fått positiv omtale i lokalavisene, blant annet satsningen på ernæring og riktig
legemiddelbruk på sykehjem.

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
utviklingsprosjekt 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.

Erfaringskonferanse
I samarbeid med fylkesmann ble det i mars avholdt konferanse om arbeidet med omsorgsplan 2015.
Sykehjemsleger, ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene ble invitert til en
erfaringskonferanse over to dager i Bø. Temaene var hentet fra innsatsområdene i omsorgsplan
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2015. Videre fikk deltagerne en presentasjon av ulike prosjekter og forbedringsarbeid i
utviklingssenteret og i fylke for øvrig. Noen av temaene var ernæring hos hjemmeboende,
pasientsikkerhetskampanjens innsatsområder som handler om sikker legemiddelhåndtering,
resultater fra “Frie midler” og overgrep mot eldre. Konferansen hadde ca. 90 deltagere.

Dagskonferanse ny helse og omsorgslov
USHT arrangerte i januar 2012 en dagskonferanse om ny helse og omsorgslov for kommunene i
Telemark. Formålet med konferansen var å gi undervisning om de vesentligste endringene i det nye
lovverket og synliggjøre om, og hvordan, den daglige utøvelsen av tjenestene påvirkes. Konferansen
hadde ca. 200 deltagere.

Dagskonferanse om infeksjonskontroll i hjemmetjenesten
Porsgrunn kommune har sett nytten av å utarbeide et infeksjonskontrollprogram for
hjemmetjenesten. USHT inviterte i juni 2012 ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste I Telemark i til en
dagskonferanse hvor infeksjonskontrollprogrammet ble presentert. Fra folkehelseinstituttet hadde vi
engasjert Petter Elstrøm som foreleser. Han underviste om generelle lovkrav i forhold til smittevern
og håndtering av MRSA på sykehjem og i hjemmetjenesten. Konferansen hadde ca. 40 deltagere

Frie midler
Utviklingssenter for sykehjem avsatte kr. 100 000 til utdeling av ”frie midler” i 2012.
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.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Telemark lyste ut ”frie midler” i august. Ved
søkefristens utløp var det kun kommet inn en søknad. Fristen ble utvidet og ytterlige seks søknader
kom inn. Av mange gode søknader på totalt kr. 224 000, ble tre tiltak innvilget støtte.
Friskare og lengre heime med KOLS

Seljord kommune

Musikk som medisin kombinert med Marte
Meo- metoden.
Samarbeid/opplæring på tvers av tjenestene
for å forlenge rehabiliteringsprosessen etter
utskrivelse fra døgnrehabilitering.”

Melum Bo- og servicesenter, Skien kommune
Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter,
Porsgrunn kommune

Fagdag om prosjektarbeid
USHT inviterte til en fagdag om prosjektarbeid 18. oktober 2012. Deltagere var de som på det
tidspunktet hadde fått tildelt frie midler og et team fra Miljøarbeidertjenesten i Porsgrunn som da
var i startfasen av prosjektet “Det handler ikke bare om maten”
Temaene for fagdagen var en gjennomgang av de forskjellige fasene i et prosjekt, hva er
forutsetningene for et godt prosjektarbeid og hva er de kritiske områdene. I undervisningen ble det
lagt vekt på dialog og erfaringsutveksling mellom foreleser og deltagere.
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Forelesninger ved Høgskolen i Telemark
Prosjektlederne sammen med fagpersoner ved USHT har hatt forelesninger ved høgskolen i
bachelorutdanningen for sykepleiere
Temaene har vært: Fagutviklingsarbeid i sykehjem og opplæring i PLOS registrering.

Poster på sykepleierkongressen 2012
”Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter økt livskvalitet?” var et
samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Telemark som ble avsluttet i 2011.
Målsetting med tiltaket
• Øke kunnskapen om sanseintegrasjon som et viktig verktøy innen sykepleiefaget.
• Bevisstgjøre personalet på deres væremåte, og hvordan det er med på å styre pasientenes
atferd.
Tilby bachelorstudenter spennende valgfri praksis og tema for bacheloroppgaven og vekke interesse
for demensomsorg og kommunehelsetjenesten
De gode resultatene ble presentert på en poster på Norsk sykepleierforbunds 100 års
jubileumskongress.
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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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