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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. Hjemmetjenesten Eidanger ble utpekt til
Undervisningshjemmetjeneste for Telemark i august 2009 og kjernevirksomheten for
hjemmetjenester. Helsedirektoratets strategi ”Utvikling gjennom kunnskap” trådte i kraft 1. januar
2011. Ordningen skal evalueres 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 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 i Telemark
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. For å nå alle
virksomhetene som er under USHT’s nedslagsfelt er det avholdt et felles strategimøte i 2013.
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USHT Telemark har fire ansatte.
Heidi Johnsen, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i 100 % stilling
Marit Skraastad, fou-leder for Utviklingssenter for sykehjem i 80 % stilling
Anne-Marie Karlsen, prosjektleder for Demensfyrtårn i 50 % stilling
Vigdis Aaltvedt, Koordinator for demensnettverk og ABC-satsning i 30 % stilling.

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 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/Anette Tobiassen, 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 2013.

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 2013 har USHT og FM samarbeidet om omsorgskonferanse, læringsnettverk
innen riktig legemiddelbruk i sykehjem, demensomsorgens ABC og fagnettverk innen
demensomsorgen.
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.
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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.
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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Innsatsområder og aktiviteter i 2013
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.
I 2013 er det skrevet en artikkel på norsk som er sendt inn for publisering. En artikkel på engelsk er
under arbeid.

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 ble det etablert flere parallelle prosjekter og nasjonale satsinger
som i utgangspunktet fremsto som konkurrerende tiltak til demensfyrtårnets
prosjektplan.
UHT valgte derfor å inkludere parallelle tiltak som en del av fyrtårnsarbeidet.
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Følgende prosjekter er inkludert:
1. Samhandling om kronikergruppen hjemmeboende pasienter med demenssykdom i
samarbeid med Skien kommune.
2. Demensarbeidslagsmodellen i hjemmetjenestene i Porsgrunn kommune.
3. Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde: samstemming og riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten, nasjonalt læringsnettverk, deretter nettverk for Telemark.

1. Samhandling om kronikergruppene
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 det er utarbeidet en rutine for samhandling. Denne delen av
prosjektet var ferdig i april 2013. Nye rutiner implementeres via demensarbeidslagene og dette
arbeidet har startet opp på høsten 2013. En ser at det er nødvendig med utprøving og justering av
rutiner. Dette fortsetter utover i 2014.

2. Demensarbeidslag i hjemmetjenestene
Det er 6 hjemmetjenestevirksomheter i UHT Telemark og modellen prøves ut med ett arbeidslag i
hver av virksomhetene.
Modellen går ut på at et begrenset antall ansatte gir tjenester til et utvalg pasienter. Målet er å
organisere tjenestene slik at kommunen lettere kan identifisere personer med begynnende kognitiv
svikt, sikre systematisk observasjon, dokumentasjon, utredning, diagnostisering og tilpassede
tjenester.
I 2013 har fokuset vært kompetanseheving og implementering av nye rutiner. Prosjektleder for UHT
har deltatt i opplæringsprogrammet “Nordisk forbedringsagent” og implementering av
demensarbeidslag har vært prosjektet i dette programmet.
Nolan/Langleys modell for forbedring har vært benyttet i implementeringen av arbeidslagsmodellen.
Målinger og småskalautprøvinger har gitt nyttig informasjon om nødvendige endringer og
forbedringer underveis i prosessen.
Alle deltagere i arbeidslagene har fått en innføring i nye rutiner ved en felles oppstartsdag i januar
2013.
Porsgrunn er en ABC kommune og mange av deltagerne i demensarbeidslaget har gjennomført
demensomsorgens ABC. De som ikke har vært med på dette fikk tilbud om et 18 timers basiskurs fra
aldring og helse i mai 2013.
Videre er det på initiativ fra USHT etablert en videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre
ved Høgskolen i Telemark. Flere av lederne for demensarbeidslagene deltar i denne
videreutdanningen.
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3. Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
ble valgt som et av innsatsområdene i
pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender”. Kampanjen
har vart fra 2011 til 2013 og går i 2014 over til å bli et
nasjonalt 5årig pasientsikkerhetsprogram.
Fra februar til september 2013 deltok UHT Telemark med et
team i et nasjonalt læringsnettverk.
Hensikten med deltagelse i nettverket har vært å prøve ut tiltakspakken riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten i kjernevirksomheten, for senere å arrangere læringsnettverk i eget fylke.
Tiltakspakken skal bidra til å sikre tverrfaglig samarbeid mellom hjemmetjeneste, pasient, fastlege og
farmasøyt på områdene samstemming og riktig legemiddelbruk for hjemmeboende pasienter.
Den består av 4 tiltak:
1. Samstem legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege
2. Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter med
vedtak om legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk og
sykepleiefaglig vurdering
3. Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og
dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer
4. Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og
legemiddelgjennomgang med oppfølging
Resultat
Vi har gjennomført 18 av 20 planlagte legemiddelgjennomganger. Pasientene har vært veldig
positive, alle har sagt ja. 2 legemiddelgjennomganger ble gjennomført etter at prosjektperioden var
ferdig.
Målet i prosjektperioden har vært 85 % måloppnåelse på alle indikatorene bortsett fra dokumentert
oppfølgingsplan etter LMG hvor målet har vært 100 %.
Vi har i utgangspunktet gode rutiner for samstemming av legemiddellister så her har utviklingen stort
sett gått i takt med gjennomførte legemiddelgjennomganger.
På området påført indikasjon ser vi en større forbedring, men der var også utgangspunktet dårligere.
Alt i alt ligger alle målingene på over 85 % 31. august 2013

Første samling på Gardermoen 5 februar 2013

Hurra! – første legemiddelgjennomgang 19 april 2013
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TV aksjonen 2013
I forbindelse med TV aksjonen hvor inntektene i 2013 gikk til demensomsorgen i Norge, valgte USHT
å oppfordre kommunene i fylket til å etablere eller oppdatere sine nettsider slik at tilbudet til
personer med demens og deres pårørende ligger lett tilgjengelig for publikum. Det ble gjort en
omfattende jobb i Porsgrunn kommune slik at denne siden eventuelt kunne brukes som en mal.
Andre gode eksempler ble også nevnt. Noen kommuner fulgte oppfordringen.

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 ble avsluttet 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. Det har også vært gjennomført en dagskonferanse for hele
Telemark.
Som en oppfølging av prosjektet ble det er valgt ut 50 journaler på tvers av
hjemmetjenestevirksomhetene hvorav halvparten av pasientene hadde tiltak rettet mot ernæring og
halvparten ikke. Tiltaksplaner og ernæringsjournaler ble gjennomgått etter 1 år 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.
I rutinen for ernæringskartlegging og oppfølging ligger det at alle pasienter skal veies ved oppstart av
hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Det skal registreres vekt, høyde og BMI.
Deretter skal det gjøres en vurdering av videre oppfølging. Som en minstestandard skal det opprettes
ernæringsjournal på alle pasienter og alle pasienter veies minst hver 6. måned.
Resultatet av journalgjennomgangene viser at det er rom for forbedring når det gjelder å ta i bruk
vedtatte rutiner på nye brukere, men at der hvor rutinene følges ser det ut til at fare for
underernæring oppdages og at det iverksettes tiltak.
Videre der hvor det iverksettes tiltak ser det ut til å ha positiv effekt på ernæringstilstanden.
Det er rom for forbedring i forhold til dokumentasjon. I noen journaler kan det se ut som brukerne
har gått mye ned i vekt uten at det er tatt tak i. I praksis viser det seg å være avklarte situasjoner men
at det ikke er godt nok dokumentert.
Oppsummert viser journalgjennomgangene at det har skjedd en positiv utvikling av fokus på
ernæring, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før nye rutiner kan sies å være helt
implementert.
En egen sluttrapport på dette prosjektet er under arbeid. Den publiseres på nettsiden
www.utviklingssenter.no
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Det handler om mer enn bare 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
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.
Tiltakene i 2013 har vært å kartlegge de brukerne som ønsker å delta i prosjektet, å definere og prøve
ut individuelle tiltak og å måle effekten.
Prosjektet avsluttes med opplæring av alle ansatte i tjenesten til funksjonshemmede i 2014 og
spredningsarbeid i fylket.

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.
Prosjektet er gjennomført i 2013.
Det er utarbeidet rutiner for planmessige pårørendesamtaler og
pårørendeskole/informasjonskvelder. Videre er det laget en felles policy på hvordan henvendelser
fra pårørende skal møtes, det er opprettet ett telefonnummer hvor pårørende kan ringe og det er
gjort et omfattende arbeid for å gjøre tjenestenes nettsider oversiktlige med egen link for pårørende.
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Pasientsikkerhet
I trygge hender er en kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i
Norge. Kampanjen 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.

Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem
1. Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) ved innkomst, halvår og årskontroll
2. Etablere struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og
legemiddelgjennomgang med oppfølging
3. Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og
dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer
4. Sikre tverrfaglige undervisnings- og casemøter om optimal legemiddelbehandling av
pasientene.
Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Fylkesmannen i Telemark har gjennomført læringsnettverk
for “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”. I 2012 meldte 12 sykehjem sin interesse for
læringsnettverket, med et team fra hvert sykehjem. Teamenes sammensetning varierte, men alle
hadde med sykepleiere, 11 av 12 team hadde med leger, noen hadde med helsefagarbeider, og to
hadde med farmasøyt. Ingen bruker/pårørende representant var med i teamene.
Læringsnettverket var en videreføring av Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.
Læringsnettverk er arbeidsseminarer 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.
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Samme team forpliktet seg til å delta på alle
samlingene, og til å iverksette tiltakene mellom
samlingene. Arrangørteamet for
læringsnettverket fulgte opp og ga veiledning på
og mellom samlingene. Læringsnettverket er
basert på gjennombrudds-modellen, slik den har
blitt gjennomført av Legeforeningen de siste 13
årene.
Flytskjema for læringsnettverket - Riktig legemiddelbruk i
sykehjem, Telemark

Arrangørteamet besto 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
I motsetning til det nasjonale læringsnettverket valgte vi å ha fire samlinger. Dette for at det skulle
være mulig for sykehjemslegene å være med på samlingene. Dette var et godt tiltak da det var leger
med på alle fire samlingene. Bakdelen var at det ble vel mye informasjon som skulle inn på første
samling. Det ble lagt inn faglige forelesninger om den geriatriske pasienten og legemiddelbehandling.
Som forelesere fikk vi inn geriater Ahmed Al-Fattal , alderspsykiater Ulrike Sagen og farmasøyt Hege
Kersten.
Ti team deltok på alle samlingene, et team kom aldri i gang med arbeidet mens et team måtte trekke
seg før siste samling. Kapasitetsproblemer var begrunnelsen fra begge for å trekke seg ut.
Tilbakemeldingene fra teamene var gode. Bare fire team
brukte extranet til å registrere målingene. Videre var det bare
tre team som hadde benyttet farmasøyt i arbeidet med
legemiddelgjennomganger og undervisning.
Viktige arbeidsmetoder i læringsnettverk er å dele erfaringer
og kunnskap med hverandre. Dette ble blant annet gjort med
postere. Siste ordinære samling stemte deltagerne på beste
poster og posterprisen gikk til Bø sjukeheim.
Foruten heder og ære fikk de “Himling I” en litografi av Anne
Kristin Hagesæther.
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Det ble arrangert en oppfølgingssamling et år etter oppstart. Fire kommuner deltok, ingen med leger
denne gangen. For de som kom var det positivt med samlingen. Det viser seg det er vanskelig å følge
opp med tiltakspakken til riktig legemiddelbehandling i en hektisk hverdag, men at det er nyttig å har
oppfølgingsmøter hvor det er muligheter for å utveksle erfaringer og få noen nye innspill.
Se også nettsider: www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Forebygging av fall
En avdeling på Frednes sykehjem i Porsgrunn startet arbeidet med forebygging av fall etter
pasientsikkerhetskampanjens program i november 2013 og arbeidet vil fortsette i 2014.
Tiltak for forebygging av fall:
1. Risikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive
sykdomstilstander eller betydelige synshemninger inne ett døgn.
2. Tilpassede tiltak planlegges, iverksettes og dokumenteres for pasienter med forhøyet
fallrisiko i pasientens veiledende behandlingsplan
3. Systematisk opplæring om fallrisiko og forebygging av fall og fallskader gjennomføres en gang
per år for alt helse- og omsorgspersonell.
4. Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak skal følge epikrise eller annet overføringsnotat når
pasienter med forhøyet fallrisiko overføres hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus eller annen
helseinstitusjon.

Dokumentasjon og miljøbehandling
En skjermet avdeling ved St. Hansåsen sykehjem startet i mars et arbeid med å utvikle
dokumentasjonen som et ledd i å styrke miljøbehandlingen til personer med demens sykdom.
Målet med arbeidet er å gjøre pleiepersonalet sikrere og bedre i dokumentasjonen, spesielt med
fokus på miljøbehandling, og derigjennom øke kvaliteten på tjenesten.
Arbeidet har fulgt opplegg for klinisk forbedringsarbeid (Deming's system of profound knowledge og
APIs Model for Improvement).
Det viste seg at aller først måtte en få lik forståelse av hva dokumentasjon er. Det ble kjøpt inn
nettkurs til avdelingen som inneholdt både juridiske og sykepleiefaglige aspekter. Kursene ble
gjennomgått individuelt og i grupper. Videre jobbet arbeidsgruppen seg igjennom tiltaksplaner til
enkelte pasienter for å lage en mal for hvordan avdelingen ønsket å bruke dokumentasjonen.
Resultatet ble diskutert i avdelingen.
Det ble gjort kvalitative stikkprøver av journalene som en del av forbedringsarbeidet.
Fokus på beskrivelse og evaluering av miljøbehandlende tiltak har gitt positive resultater. Arbeidet vil
fortsette i 2014.
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Studenter, elever og lærlinger
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. En student har
gjennomført og en student har sluttet.
Det har vært svært liten oppslutning fra studentene rundt klasseromsundervisningen, derfor har vi
åpnet opp forelesningene for ansatte i Skien og Porsgrunn kommune. Det ble gjennomført tre åpne
forelesninger. Tema på forelesningene har vært organisering av helsetjenesten og
samhandlingsreformen, den geriatriske pasient -hva kjennetegner den, og hvilke sykdomsbilder må vi
ta hensyn til? og fysisk aktivitet hos eldre – kartlegging, effekt av fysisk aktivitet og fallforebyggende
tiltak.

Kompetanseutvikling hos ansatte
Videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre
Som et ledd i å styrke kompetansen på området demens i fylket har USHT tatt initiativ til og
tilrettelagt for både kurs og videreutdanning i 2013.
Videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre er et 30 studiepoengs klinisk rettet
deltidsstudium på masternivå. Arbeidet med å skaffe tilveie midler for finansiering samt
anbudsrunde ble gjennomført i 2012.
Arbeidet med innhold i studiet og søknadsprosedyrer ble gjennomført våren 2013. Ved oppstart
høsten 2013 var det 58 studenter.
Satsingsområdene i demensfyrtårnet handler blant annet om samarbeid om utredning, kartlegging
og oppfølging av personer med demens og riktig legemiddelbruk hos personer med demens. Det var
derfor en del av kravet til videreutdanningen at forelesningene innen disse temaene kunne gjøres
tilgjengelige for flere deltagere.
Det har vært arrangert to åpne forelesningsdager på dette studiet i 2013 hvor USHT har invitert
kommune i Telemark til å delta.
På forelesningen om symptomvurdering og diagnostisering, utfordrende atferd ved Per Kristian
Haugen var det 60 ansatte utenom studentene som deltok.
Legemidler og medikamentell behandling ved Hege Kersten var andre åpne forelesning med 40
ekstra tilhørere.
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Basiskurs demens
I samarbeid med Aldring og helse ble det gjennomført et 18 timers basiskurs i demens over tre dager
i mai 2013. Kurset var svært godt besøkt med over 70 deltagere. De fleste var rekruttert fra
Telemark.

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 satsingen 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.
Til fagdagen i 2013 ble ansatte og politikere i kommunene
invitert til å se teaterstykket Torbjørn, som handler om
ulike etiske dilemma som brukere, pårørende og ansatte
kan komme opp i på reisen i de kommunale tjenestene.
Teaterstykket spilles av profesjonelle skuespillere og har
vært mye benyttet etter premieren i Larvik i 2011.
Fagdagen ble avsluttet med en dialog rundt de ulike
dilemmaene.

Demensomsorgens ABC
USHT Telemark har blitt en aktiv pådriver for å benytte seg av demensomsorgens ABC ovenfor
kommunene i Telemark. USHT skal gjøre demensomsorgens ABC kjent, og være praktisk
tilrettelegger i samarbeids kontaktperson i kommunen for seminarer.
ABC-satsinga:
Første halvår har USHT arrangert informasjonsmøter om Demensomsorgens ABC i Skien, Hjartdal og
Kviteseid.
ABC-seminar har blitt arrangert for følgende kommuner (antall deltagere i parentes):
ABC-seminar arrangert av USHT alene:
Drangedal (17), Bø(2) og Nome (20) (Bø og Nome to seminarer).
Skien (40)
Notodden (29) og Tinn (6)
ABC-seminar arrangert i fellesskap med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH):
Skien (42)
Kviteseid (ca. 30), Nissedal (4) og Tokke (12).
Miljøbehandlingspermen, seminar for Seljord (8) og Vinje (11).
ABC-seminar arrangert av NKAH, kun tilrettelagt av USHT:
Bamble (40 og Siljan (12).
ABC-seminar arrangert av NKAH alene:
Kragerø (ca. 20).
Dette innebærer at i Telemark er det nå er rundt 250 deltagere i demensomsorgens ABC.
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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.

Kommunalt fagnettverk
Kommunalt fagnettverk hadde som formål å dele kunnskap og erfaring, samt stimulere hverandre til
videreutvikling av pleie- og omsorgstjenesten i Porsgrunn kommune. Det var to faste representanter
fra hver virksomhet innen sykehjem, hjemmetjenester, miljøarbeidertjenesten og psykisk helse og
rusomsorg.
Oppslutningen ble lav. Strategimøtet ga sin tilslutning til å legge ned fagnettverket i sin daværende
form. Som en erstatning skulle USHT arrangere en halv fagdag to ganger i året, hvor formålet er
informasjon og erfaringsdeling. Fagdagen er åpen for ansatte i pleie og omsorgstjenesten i Porsgrunn
kommune. Det ble invitert til fagdag i juni, men ble avlyst på grunn av få påmeldte.

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 i USHT’s sitt arbeid for spredning og informasjon om statlige
føringer og tilbud.
Det er avholdt tre nettverksmøter; på Notodden, i Skien og i Seljord. Antall deltagere har variert
mellom 20 og 40 personer. Temaene som er blitt berørt har vært kompetanseheving,
pasientrettighetsloven kap.4, velferdsteknologi og vergemålsreformen.
Årets fagdag ble arrangert i Bø 30.april med temaet “Velferdsteknologi i demensomsorgen”. 80
deltagere møtte. Temaet ble forsøkt belyst bredest mulig, og tilbakemeldingene fra deltagerne viste
at helsepersonell finner temaet både aktuelt og interessant. Tilbakemeldingene viser også at på dette
området er det nødvendig med mye informasjon for å spre kunnskap om hvilke hjelpemidler som
finnes, og hva som skal til for at hjelpemidlene skal bidra positivt i livene til den enkelte bruker.
Forelesere kom fra SINTEF, Drammen kommune, Skien kommune, Nasjonalt kompetansesenter for
aldring og helse og Vestfold Audio.
Det er utarbeidet en intensjonsavtale som skal presenteres for alle Telemarkskommunene. Hensikten
med avtalen er å forplikte kommunene til mer stabil deltakelse for å oppnå bedre vilkår for
erfaringsutveksling i det interkommunale fagnettverket for demens. Avtalen synes å virke etter sin

16

hensikt. Avtalen har så langt blitt presentert for kommunalsjefer i fem kommuner. Fire av disse har
signert, mens én kommune ikke ønsker å forplikte seg på nåværende tidspunkt. Arbeidet med å
presentere denne avtalen for kommunene fortsetter i 2014.

Nettverk USHT region sør
I juni deltok USHT på regional nettverkssamling i regi av senter for omsorgsforskning sør i Sandefjord.
Årets to dagers samling hvor prosjektlederne for alle utviklingssentrene for sykehjem og
hjemmetjenester i Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark måtte utsettes til januar
2014.

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
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
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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 2013 var det videreutdanning i demens og psykisk helse som ble omtalt i avisene. Det store antallet
nye ABC deltagere i fylket ble omtalt i Demens og Alderspsykiatri.

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.

Erfaringskonferanse
I samarbeid med fylkesmann ble det i april 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
2015. Videre fikk deltagerne en presentasjon av ulike prosjekter og forbedringsarbeid i
utviklingssenteret og i fylke for øvrig. Temaene var blant annet:
• Samhandlingsreformen
• Flerkulturell omsorg
• Pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester
• Velferdsteknologi
• Vergemålsreformen
• Demensplanen: dagsenter, pårørendeskoler. Demensfyrtårn.
• En verdig eldreomsorg, hva skal til?
• Teater som metode i arbeidet med etisk refleksjon
Det ble også rom for erfaringsutveksling.

Dagskonferanse om infeksjoner og smitte i sår
Ca. 100 deltok på konferanse om antibiotikabehandling ved sår, smittevern, riktig behandling og
dokumentasjon. Forelesere var overlege Yngvar Tveten, hygienesykepleier Henriette Berg Hansen fra
sykehuset Telemark HF og sårsykepleier Marianne Lindgren fra Medicus sykepleiesenter.

Dagskonferanse om forebygging av trakassering, trusler og vold i
hjemmetjenesten.
Tidligere politi Ole Andre Bråthen foreleste i desember 2013 blant annet om hvordan man kan
forbygge og hvordan man bør trekke seg ut av truende situasjoner før de eskalerer.
70 deltagere fra hele fylket fikk høre dette foredraget og det var lagt opp til dialog underveis.
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Frie midler
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester avsatte kr. 100 000 til utdeling av ”frie midler” i
2013.
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 to søknader. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
vurderte søknadene og valgte å innvilge en søknad fra Skien kommune. Prosjekt ”Berøring som
kommunikasjon” ved Enhet for dagavdelinger, som dermed ble det eneste prosjektet som fikk tildelt
frie midler.

Dialogmøte om prosjektarbeid og formidlingsteknikk
USHT inviterte fjorårets mottakere av frie midler til dialogmøte om prosjektarbeid og
formidlingsteknikk 3. april.
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. Videre ble det satt fokus
på hvordan man formidler resultatene og gjør de interessante.

Forelesninger ved Høgskolen i Telemark
Prosjektlederne sa ved USHT har hatt forelesninger ved høgskolen i bachelorutdanningen for
sykepleiere og i videreutdanningen i aldring og eldreomsorg. Temaene har vært fagutviklingsarbeid i
sykehjem og hjemmetjenesten, og om forbedringsarbeid.
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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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