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Introduksjon  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark har for 2011 skrevet en felles 

årsmelding. Dette fordi utviklingssentrene arbeider etter samme formål og har et tett samarbeid om 

de fleste prosjektene.  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsning 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.  
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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 fire ganger i året. 

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, 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. I 2011 har USHT og fylkesmannen samarbeidet spesielt om læringsnettverk 

for legemiddelgjennomgang i sykehjem.  

Sykehuset Telemark HF 

Det er etablert faste møter med palliativ enhet på Sykehuset Telemark HF. Formålet er samhandling 

rundt kompetansetiltak og tjenesteutvikling innen lindrende omsorg. 

Det er også direkte samarbeid med alderspsykiatrisk seksjon i møtevirksomhet og deltagelse i 

demensnettverket som USHT drifter. 
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Høgskolen i 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. 

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. 

Utviklingssenterne for region Sør  

Utviklingssenterne 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 2011 

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, av 

Solveig Hauge, Førsteamanuensis Høgskolen i Telemark. 

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 skal det anvendes en 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.  

 

Sanseintegrasjon 

 ”Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter økt livskvalitet?” var et 

samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Telemark.  

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. 

Fire sykepleiestudenter valgte å delta i prosjektet. 
Studentene hadde fire ukers sykehjemspraksis og fire 
ukers valgfri praksis på skjermet avdeling. Fokus var 
sanseintegrasjon og å kartlegge væremåte til 
pasientene for å identifisere hvilke tiltak som kan 
prøves ut.  
 
I februar reiste prosjektgruppa, studenter og 
studentkontaktene på studietur til Snoezelenhuset i 
Lolland kommune i Danmark. 
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Studentene leverte en god bacheloroppgave med tittelen ”Hvordan kan sansestimulering bidra til 

gylne øyeblikk hos pasienter med Alzheimers demens?” Denne er tilgjengelig på St. Hansåsen 

sykehjem og på Høgskolen i Telemark sitt bibliotek.  

 

Pårørendeskole 

Høsten 2011 ble det arrangert pårørendeskole for 23 pårørende til personer med demenssykdom. 

Sju temakvelder med forelesninger og gruppesamtaler på hver samling. Gruppene ble delt inn etter 

pårørendekategori.  

Ulike demensdiagnoser, medisinering og behandling, lovverket, betaling for kommunale 

omsorgstjenester, informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige, kommunikasjon med 

personer med demens, pårørendes opplevelse og egenomsorg og en pårørendes erfaring var tema 

på kurskveldene. 

 

Lindrende omsorg 

USHT har stor satsning innen fagområdet lindrende omsorg. Det kan nevnes at det er utført flere 

ulike prosjekter de siste årene. ”Behandling av døende pasienter i sykehjem”, ”Omsorg for den 

alvorlig syke pasienten”, ”Styrke rollen som kontaktsykepleier” og ”Kontaktsykepleier som 

underviser: internundervisning i egen virksomhet”. Felles for disse prosjektene er at de først er prøvd 

ut i egen kommune for så å spre de til de øvrige kommunene i Telemark. 

Behandling av døende pasienter 

Behandling av døende pasienter og deres pårørende på en kompetent måte uavhengig av diagnose 

og uavhengig av om pasienten er på sykehjem, hjemme eller på sykehuset var et samarbeidsprosjekt 

mellom Sykehuset Telemark HF, palliativ enhet og USHT. Prosjektet ble gjennomført ved at det ble 

utarbeidet tiltaksplan for behandling, pleie og omsorg av den døende pasient. Tiltaksplanene 

beskriver:  

•  behandlingsprinsipper for døende pasienter i Telemark 

•  at prinsippene gjelder uavhengig av pasientens grunnlidelse og hvor pasienten befinner seg 

•  at pasientansvarlig lege og sykepleier er ansvarlige for gjennomføring av behandlingen 

Som vedlegg er det utarbeidet behandlingsalgoritmer for: 

• Behandling av smerter hos døende 

• Behandling av forvirring og uro hos døende 

• Behandling av surkling i luftvegene hos døende 

• Behandling av kvalme og oppkast hos døende 

• Behandling av tungpust hos døende 

• De fire viktigste medikamentene til døende pasienter (Medikamentskrin) 

 

Det er gjennomført interkommunale undervisninger, på fem steder, for sykehjemsleger/fastleger og 

sykepleiere. Undervisningen var på 3 timer x 2 ganger på hvert sted. Totalt antall deltagere: 440, av 

disse har ca 20 vært sykehjemsleger/fastleger. De øvrige deltakerne har vært sykepleiere. 
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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 som lider av 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 Markseth Lia er engasjert i 20 % stilling for å drifte dette prosjektet. Det er 

nedsatt en ressursgruppe bestående av Eva Markseth Lia, lege Ronny Dalene og sykepleier Torunn 

Reinstaul. Det var også planlagt en lege til i ressursgruppa, men vedkommende trakk seg fra 

prosjektet i desember.  

Ressursgruppa reiste i desember til Røde Kors sykehjem i Bergen for opplæring i bruken av verktøyet 

Mobid – 2. Videre vil verktøyet prøves ut i enkelte sykehjemsavdelinger i Seljord og i Porsgrunn. På 

bakgrunn av denne utprøvingen vil det utarbeides et undervisningsopplegg som vil bli presentert i 

Telemark. 

Aktiv omsorg og forebyggende helsearbeid 

Salus per aqua 

Salus per aqua – helse gjennom vann er 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. 

Fysisk berøring er et grunnleggende behov hos mennesket og dette behovet avtar ikke med alderen. 

Bading eller SPA (salus per aqua – helse gjennom vann) i en rolig atmosfære med varme, massasje, 

bruk av eteriske oljer vil være av betydning for eldre, skrøpelige pasienter i sykehjem. Den 

teknologiske utviklingen og stadig økende krav til effektivitet i pleie og omsorgstjenesten har ført til 

at bare nødvendige rutineoppgaver blir prioritert. Pasienter som får sykehjemsplass har et stort 

behov for hjelp.  

St. Hansåsen sykehjem er bygd i 1980, har store felles bad i hver etasje. Badene var lite 

brukervennlige og ble de siste årene benyttet som lager. Ved oppussing av sykehjemmet ble også 

badene renovert.  

Prosjektets målsetting er; at pasientene skal oppleve økt velvære og livskvalitet med en helsegevinst, 

gjennom å få tilbud om bad med massasje tilpasset den enkelte minimum en gang i måneden. Tilbud 

om ”vanlig ”bad hver fjortende dag. Og at personalet skal få økt kompetanse i forhold til å gi 

omsorgsfull berøring på en systematisk måte som gir en større pasienttilfredshet. 

Prosjektet besto av å planlegge utformingen og bruken av badene, slik at de ble brukervennlige både 

for pasienter og personalet. Videre ble det arrangert 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. 
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90 ganger har badene blitt benyttet med 

beroligende musikk og eteriske oljer. Pasientene 

som har fått bad er stort sett veldig positive. 

Uttalelser som ”tenk å få en sånn opplevelse – og i 

kommunal regi”, og ”at noen kan takke nei til dette” 

tolker vi som at pasientene er mer positive enn hva 

de forventet. Pasientene gir tilbakemeldinger om 

gode opplevelser, herlige stunder og opplevelse av 

skjønnhet. 

Erfaringene med pasienter med langtkommen 

demenssykdom er veldig gode., men det krever god planlegging og tilrettelegging. Personalgruppen 

er også fornøyd med at de kan bruke tid og gi nærhet til pasientene. 

Etter prosjektperioden skal pasientene ved sykehjemmet få tilbud om SPA- bad hver tredje uke. 

Dette krever fortsatt fokus på planlegging og organisering. Ressurspersonene i hver avdeling sammen 

med avdelingsleder må være pådrivere for å holde fokus og gi opplæring til nyansatte, elever, 

studenter og lærlinger. 

Prosjektet er støttet av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering innen for området forebygging. 

Søknaden ble formidlet gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. 

 

Rehabilitering – fagskole 

I samarbeid med NKS nettstudier og Klosterskogen vekst og resurssenter i Skien kommune har 

Utviklingssenter for sykehjem driftet fagskole med klasseromsundervisning innen området 

rehabilitering. Klasseromsundervisningen besto av fire undervisningstimer tilknyttet tema som 

aktuelle studiebrev berørte. I tillegg fikk studentene tilbud om veiledning i to timer. Våren 2011 ble 

det avholdt fire undervisningsdager.  

Sju hjelpepleiere har fullført studiet og blitt spesialhjelpepleiere innen fagområdet rehabilitering. 

 

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. 

Hovedinnholdet i introduksjonsdagen er: Informasjon om praksisstudiestedene, informasjon om 

kommunens organisasjon og ledelsesstruktur, hvordan helse og omsorgstjenester tildeles, 

sykepleier/vernepleierrollen i kommunehelsetjenesten, kommunens etiske retningslinjer, 
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taushetsplikt og kommunens satsingsområder for å skape gode arbeidsplasser. Studentene får en 

mappe med ulike prosedyrer, retningslinjer og annet informasjonsmateriell – blant annet en egen 

studentbrosjyre. Den felles introduksjonen avsluttes med lunsj, hvor studentene får møte sine 

kontaktpersoner fra praksisstudiestedene. Den videre introduksjonen fortsetter deretter på det 

enkelte praksissted.  

Studentene gir gode tilbakemeldinger på denne modellen. Den informasjonen de får oppleves som 

nyttig og det er fint å få møte kontaktpersonene før de møter opp på praksisstedet. Alt i alt gir dette 

en god oppstart på praksisstudiene.   

 

Stolte sykepleiere i geriatrien – studentenes ledestjerne 

Prosjektet ”Stolte sykepleiere i geriatrien – studentenes ledestjerner” er støttet av samarbeidsmidler 

fra Høgskolen i Telemark 2009. Arbeidet har pågått i hele 2010 og avsluttet i mars 2011. 

Målsetting med prosjektet var å løfte det geriatriske omsorgsarbeidet omdømme og status, utvikle 

gode praksisplasser og styrke, beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. 

Dette ble gjort ved å fokusere på kontaktsykepleiernes viktige rolle. De er rollemodeller for 

studentenes møte med sykehjem og praksis innen eldreomsorgen. Ved å sette sykepleierne i bedre 

stand til å bli gode/engasjerte kontaktsykepleiere vil det være med på å vekke interesse for fagfeltet 

og bedre læringsmiljøet for studentene. 

Det er utarbeidet en velkomstmappe for studenter og en brosjyre som setter fokus på allsidigheten 

ved å være høgskoleutdannet og arbeide i sykehjem. 
 

Kompetanseutvikling hos ansatte 

Sykepleieprosedyrer i hjemmet  

Prosjektet ”Sykepleieprosedyrer i hjemmet” gjennomføres som pilot i Hjemmetjenesten Eidanger og 

hjemmetjenesten Stridsklev. Det har som mål å sikre at sykepleiere i hjemmetjenesten har 

nødvendige kunnskaper om ulike sykepleieprosedyre, som i hovedsak utføres på sykehus, men som 

stadig oftere blir en del av hjemmetjenestens regelmessige oppgaver. Videre har prosjektet som mål 

å sikre lik opplæring til alle, i tråd med kravene til faglig forsvarlighet og best tilgjengelig kunnskap. 

Ved utgangen av prosjektperioden skal det evalueres 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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Hjemmetjenestens oppgaver er i stadig endring. Dette 

er en naturlig utvikling som følge av nye krav og 

forventninger både fra sentrale myndigheter og 

samfunnet for øvrig.  

Samhandlingsreformen betyr en fordeling av oppgaver i 

helsetjenesten som kan medføre raske utskrivinger fra 

sykehus. Kommunene vil måtte gi tjenester til pasienter 

som har et langt mer omfattende hjelpebehov ved 

utskriving enn tidligere. En stor del av disse pasientene 

vil få tjenestene sine fra hjemmesykepleien. 

Ved tjenester til pasienter som har behov for hjelp til ulike kliniske prosedyrer, varierer det hvor lang 

tid hjemmetjenesten har til å forberede seg. Kunnskapsnivået varierer også blant sykepleierne alt 

etter hva slags erfaringer de har. Først i de senere år er de mer ”tekniske” prosedyrene blitt en del av 

sykepleierutdanningen. 

I prosjektet ble det valgt ut sju prosedyrer som regnes som de mest vanlige. Det ble undervist i 

observasjoner og stell av  Port a Cath, sentralt venekaterer,  behandling med subcutan nål, 

behandling med smertepumpe, PEG (percutan endoscopisk gastrostomi) sonde, infusjonspumpe og 

ernæringspumpe. 

I undervisningen tok man utgangspunkt i prosedyrebeskrivelsene i PPS (Praktiske Prosedyrer i 

Sykepleie). 

PPS benyttes av Høgskolen i Telemark i undervisningen til sykepleierstudenter. Det benyttes også av 

Sykehuset Telemark, hvor de fleste pasientene i kommunen får sin behandling. Dette er med på å 

sikre en helhetlig oppfølging av pasienten uavhengig av tjenestenivå. 

Undervisningen besto av 8 timers opplæring med en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. 

Klinisk ferdighetssenter ved Høgskolen i Telemark var base for kurset. Det ble utarbeidet et 

kompendium til bruk i undervisningen.  

I løpet av prosjektperioden skal hver sykepleier føre oversikt over hvor ofte de ulike prosedyrene 

utføres. Dette for å få en oversikt over omfanget av denne typen oppgaver i hjemmet og for å kunne 

vurdere graden av trygghet sykepleieren opparbeider seg. Opprinnelig var det tenkt å gjennomføre 

denne kartleggingen i et halvt år, men en evaluering i oktober 2011 viste at dette ble for kort tid.  

Hyppigheten av slike prosedyrer i hjemmet varierer og en så at et halvt år med registreringer ville gi 

for lite grunnlag til å kunne vurdere effekten.  

Erfaringene per 31.12.11 er svært gode. Ved melding om utskrivingsklare pasienter er sykepleierne 

som skal utføre prosedyrene, trygge på sine ferdigheter og benytter eventuelt kompendiet for å 

oppdatere seg. Innen 31.03.12 antar vi at alle sykepleierne har gjort seg erfaringer. 

Prosjektet skal presenteres på Fylkesmannen og utviklingssenterets årlige erfaringskonferanse i mars 

2012.  
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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 tror at en kombinasjon av en metodisk bruk av 

allerede etablerte nærværsordninger og mer utradisjonelle tiltak, kan bidra til å redusere 

belastningen og derved gi mindre sykdom. 

Prosjektperioden varer fra 01.05.11 til 31.03.12 og gjennomføres i hjemmetjenesten Eidanger. 

Målet for prosjektet er å synliggjøre at forebyggende tiltak gir mindre belastning og økt nærvær i en 

periode av året som tradisjonelt har et høyt sykefravær. 

For å ha et godt grunnlag ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte. Formålet var 

å finne ut hva personalet ser på som ekstra belastninger i vintermånedene. I undersøkelsen ble alle 

oppfordret til å foreslå forbedringstiltak.  

Som neste tiltak ble det gjennomført en serie med internundervisninger hvor formålet var økt 

kunnskap om de nærværsordningen kommunen har. Fokuset var også hvordan den enkelte ansatte 

selv kan bidra til å forebygge sykdom ved å benytte seg av etablerte ordninger.  Temaene var muskel 

og skjelettplager, generell forebygging, tilrettelegging og mulige tiltak, forflytningsteknikk med 

praktiske øvelser og til slutt et gruppearbeid med tema ”når bør jeg bli hjemme fra jobb”. 

Det tredje innsatsområdet i prosjektet var ulike arbeidsmiljøtiltak som felles lunsj hver fredag i 

november, frukt, vitaminer og omega 3 hver mandag og en kalender med ulike ”helsefremmende” 

gavekort hver dag i hele november.  

Andre tiltak var blant annet å øke grunnbemanningen i halve november og hele desember og å gi 

mulighet for avspasering og ferie helt frem til jul.   

Resultatene så langt viser at sykefraværet i november og desember 2011 nesten er halvert 

sammenlignet med samme periode i 2010, fra 13,9 % til 7,6 % i november og fra 13,2 % til 7 % i 

desember.  Erfaringene fra prosjektet tas med i planlegging av driften for 2012. 
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Opplæring av sommervikarer med studenter som veiledere  

 

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 ønsket å gi våre vikarer en bedre plattform før 

de skal ut og møte pasienter og det ble i den 

forbindelse etablert et prosjekt i samarbeid med 

Høgskolen i Telemark. 

Sommervikarer i hjemmetjenesten og sykehjem fikk tilbud om et to dagers kurs, hvor den første 

dagen var teori og den andre dagen praktiske øvelser. Opplæringen foregikk i Høgskolens kliniske 

ferdighetssenter. Fem første års sykepleierstudenter, sammen med tre omsorgsarbeidere fra 

kommunen, var veiledere i den praktiske delen.  

Ferievikarene fikk 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.  

Evalueringen både fra vikarene og studentene er svært gode. Vikarene opplever alle at det gir 
trygghet å få en basisopplæring i tillegg til den videre opplæringen på det enkelte arbeidssted. Flere 
svarer at erfaringene fra sommerjobben har inspirert dem til å tenke utdanning innen helse og 
omsorgsfaget. Studentene opplever at det har vært svært lærerikt og gjort dem tryggere i rollen som 
veiledere for annet helsepersonell. Alle ville gjort det igjen dersom de fikk tilbud om det. 
Omsorgsarbeiderne gir tilbakemelding om at det gir en økt bevissthet på fagutøvelsen og bidrar til å 
styrke dem i rollen som fagarbeidere. Gjennom å veilede andre oppdager de på nytt hvor mye de 
faktisk kan. Dette gir igjen en økt stolthet over eget yrke.  

 

Prosjektet er gjennomført blant annet med samarbeidsmidler fra Høgskolen i Telemark. 
 

Ernæringspraksis i fokus 

Ernæringspraksis i fokus er gjennomført som pilot i hjemmetjenesten Vest.  

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 varte fra 20.04.10 til 31.12.11. 
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Studier viser at kanskje så mange som 46 % av hjemmeboende som 

mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det. 

Noen brukergrupper er særlig utsatte, blant annet eldre, enslige, 

demente og pasienter med ulike kroniske diagnoser.  

Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring, men også mangel 

på kunnskap, gode rutiner og ressurser blant helsepersonell kan være 

medvirkende til at pasienters ernæringsbehov blir mangelfullt 

ivaretatt. 

Det viktigste resultatet for prosjektet er at ingen hjemmeboende 

brukere eller pasienter skal være underernærte på grunn av dårlige 

rutiner og mangel på kunnskap i hjemmesykepleien.  

 

For å komme frem til gode rutiner ble det valgt ut 15 pasienter som bodde alene og som alle var eller 

sto i fare for å bli underernærte. Høyde og vekt ble målt og det ble laget tiltaksplaner som skulle 

bidra til å bedre ernæringsstatusen. Parallelt med dette ble det gjennomført to fagdager om 

ernæring hvor målet både var å skape begeistring og motivasjon for prosjektet, samt å heve 

kompetansen hos personalet.  

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. Verktøy og rutiner tar utgangspunkt i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging 

og behandling av underernæring IS - 1580 Det ble gjennomført dagskurs for alle ansatte i 

hjemmetjenesten hvor fokuset var kunnskap om ernæring hos eldre. Erfaringer fra prosjektet og nye 

rutiner ble gjennomgått.  

Når opplæringen er sluttført i januar 2012 vil rundt 200 ansatte ha gjennomført dagskurset.  

 

Prosjektet videreføres i 2012 med kontrolltiltak for å se at rutinene følges og at tiltakene rundt den 

enkelte pasient bidrar til å forebygge underernæring eller bedre ernæringsstatus hos hjemmeboende 

eldre.  

Det etableres også et nytt prosjekt hvor målgruppen er psykisk utviklingshemmede. Her vil fokuset i 

hovedsak være tiltak som forebygger eller reduserer overvekt. 

 

Demensomsorgens ABC 

Porsgrunn kommune avsluttet sitt program innen demensomsorgens ABC våren 2011. Siste fagdag 

ble gjennomført i mars med forelesning om ”sanseintegrasjon” ved Inger Lise Sørensen og 

”samhandling med pårørende til personer med demens” ved Astrid Eidem Nordahl.  

Til sammen 107 ansatte i kommunen gjennomførte hele det toårige opplegget med fagdager og 

studiegrupper.  Tilbakemeldingene fra flere avdelinger er positive ved at personalet har økt 

bevissthet i forhold til miljøterapeutiske tiltak ovenfor pasienter med demens sykdom. 
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Mange av deltagerne har bidratt med å svare på spørreundersøkelsen som Nasjonalt 

Kompetansesenter for aldring og helse ved prosjektleder Liv Taranrød gjennomfører i forhold til 

gjennomføringen av ABC-studiemodellene. 

 

Etisk kompetanseheving  

Porsgrunn kommune har deltatt i KS sin etikksatsing i 2009 og 2010. Det er gjennomført etikkskole 

for ca 100 ansatte i hjemmetjenesten og sykehjemmene og 10 sykepleiere/vernepleiere har 

gjennomført en 10 studiepoengs videreutdanning i etikk ved Høgskolen i Telemark.  

I forlengelsen av denne satsingen ble det i 2011 utarbeidet en rutinebeskrivelse for hjemmetjenesten 

og institusjonene. Den beskriver hvordan etisk refleksjon og kompetanseheving skal inngå som en del 

av det daglige arbeidet, både på virksomhetsnivå og på avdelingsnivå. 

Som et ledd i dette er det etablert etikk - grupper på tvers av virksomheter og tjenester. Etikk -

gruppene består av ressurspersoner (etikk-kontakter) fra de ulike avdelingene. Disse har et definert 

ansvar i forhold til etisk kompetanseheving på eget arbeidssted. Gruppene møtes tre ganger i året for 

å dele erfaringer og gi hverandre tips for det videre arbeidet inn i egen avdeling.  

En gang i året arranger utviklingssenteret en felles fagdag hvor alle etikk-kontaktene møtes for faglig 

påfyll og erfaringsutveksling. 

 

Fagdag om sår  

Fagdagen ble gjennomført som et seks timers kurs 

på Høgskolen i Telemark.  

Det var 150 deltagere fra kommune og 

spesialisthelsetjenesten i Telemark. Det var også 

deltagere fra andre fylker (Vest Agder og Vestfold).  

30 plasser var reservert for avgangsstudenter i 

sykepleie/vernepleie ved Høgskolen i Telemark.  

Det var lagt opp til en lav deltageravgift. Erfaringer 

viser at det gir større oppslutning fra kommunene.  

For Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester er det vesentlig at faglig oppdatering er tilgjengelig for flest mulig.  

 

Målet med fagdagen var å gi grunnleggende kunnskap om forebygging og behandling av 

hovedgruppene av sår, gi kunnskap om dokumentasjon og om overføring av kunnskap. Skape en 

møteplass for sykepleiere i Telemark som arbeider med sår og gi mulighet til å knytte kontakter 

sykepleiere i mellom og lære av andres erfaringer. 
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Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i 

sykepleie/spesialsykepleie og av Fagforbundet som tellende i program for fagstige for sykepleiere og 

vernepleiere med 6 timer. 

 

Fagkongress – Aldring fordrer kompetanse 

I samarbeid med Sykehuset Telemark, Senter for omsorgsforskning Sør, Høgskolen i Telemark og 

Norsk sykepleierforbund ble det arrangert to dagers fagkongress i april. 148 deltagere fikk et faglig 

påfyll i forhold til helse og sykdom hos eldre og kunnskap om kompetanse. 

 

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. 

USHT Telemark er usikre på hvordan kunnskapen formidles videre i egen kommune eller virksomhet. 

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.  

Et faglig tema, informasjon om aktuelle sentrale føringer og om utviklingssenterets virksomhet er 

fast agenda. Det er avviklet 7 møter.  

Tema i 2011 har vært variert; 

o kurs etter modell Lifestyle Redesign som er livstilsprogram med en helsefremmende og 

forebyggende metode gjennomført ved Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter. 

o Kunnskapsbasert praksis, hva er det og hvordan kan vi benytte det i en hektisk hverdag? 

o Erfaringer og nyttige tips fra et varslet tilsyn fra helsetilsynet. 

o Dokumentasjon, hvordan få det til på en god måte? 

o Erfaringene med PPS – praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Hvordan kan vi få et godt 

utbytte av dette verktøyet?  

o Informasjon om prosjekt innen lindrende omsorg, innføring av Mobid 2.  

o Undervisning om sanseintegrasjon.  

 

Interkommunalt fagnettverk innen demensomsorg 

Med støtte fra kompetansemidler fra Fylkesmannen i Telemark drifter USHT et interkommunalt 

fagnettverk innen demensomsorg. Hilde Elisabeth Storli var engasjert i 10 % stilling. 
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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. 

Nettverksmøte på Gvarv i januar hadde gjennomgang av helhetlig tiltakskjede, hva er det? Erfaringer 

med Demensomsorgens ABC, om omsorgsbolig, om dagtilbud, om demenskoordinator -rollen og om 

pårørendeskole. 

Fagdag på Ulefoss i mai hvor tema var ”Kommunikasjon med personer med demens og deres 

pårørende”. 163 deltagere fra hele fylket hørte på gode forelesninger fra Lise Øverland og Aud 

Johannessen fra Kompetansesenteret for aldring og helse. 

I august var nettverksmøtet på Notodden. Her presenterte kommunene sin demensomsorg og hvilke 

utfordringer de har. Helsetilsynet formidlet hva de har funnet av avvik og hva som kan forventes av 

tilsyn. Det var en idémyldring rundt hvordan hjemmetjenesten kan legges opp for personer med 

demens.  

Årets siste møte ble avholdt i Porsgrunn. Der holdt Inger Lise Sørensen en forelesning om 

”sanseintegrasjon som metode i sykepleie til personer med demenssykdom”. Videre orienterte Sissel 

Eriksen om prosjektet ”Hvordan leve godt i eget hjem” i Drammen kommune. 

 

Nettverk USHT region sør 

USHT Telemark tok initiativ til en regional nettverksamling i september. To dagers samling hvor 

prosjektlederne for alle utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- og  Vest-Agder, 

Vestfold, Buskerud og Telemark deltok. Her ble det drøftet felles utfordringer og hvordan vi kan 

samarbeide på en god måte. Utover at vi tar direkte kontakt med hverandre vil vi ha to samlinger i 

året. 

 

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. Siden er fortsatt under utvikling.  

For å kommunisere med kommunene i Telemark har vi opprettet en distribusjonsliste (e post) med 

alle ledere for virksomhetsområdene sykehjem og hjemmetjenester i fylket.  
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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 utviklingsstiltak legges fortløpende ut på den nasjonale nettsiden 

www.utviklingssenter.no  

 

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.   

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. Målsetting med konferansen var å sette omsorgsplanen inn i 

et samhandlingsperspektiv, synliggjøre gode eksempler fra pleie- og omsorgstjenesten i Telemark og 

nettverksbygging. 110 deltagere fikk aktuell informasjon om samhandlingsreformen, fra helsetilsynet 

og utviklingssentrene.  Det var også faglige foredrag innen flere områder.   
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Frie midler  

Etter søknad bevilget fylkesmann i Telemark kr. 100 000 til utdeling av ”frie midler” etter modell fra 

USHT i Troms og USH Oppland. 

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 januar 2011. Det 

ble utarbeidet enkle søkekriterier og søknadsskjema. Åtte søknader kom inn og alle fikk tildelt midler. 

Mottakerne fikk tilbud om en halv dags opplæring i prosjektarbeid i mai og en halv dag i 

presentasjonsteknikk vinteren 2012. 

”Bli-kjent turer til Borgehaven” Dagavdelingen ved St.Hansåsen sykehjem, 

Porsgrunn kommune 

”Samarbeid sykehjemslege og sykepleier” Frednes sykehjem 2. etg. Porsgrunn kommune 

”Tilbod til demente og deira pårørande. Ei 

kartlegging av behov” 

Nissedal kommune 

”Utviklende dialoger, en metode for 

systematiske samtaler med 

utviklingshemmede” 

Borgehaven, boliger. Porsgrunn kommune 

”Opprettelse av aktivitetsteam i sykehjem” Enhet for dagtilbud, aktivitet og frivillighet, 

Skien kommune 

”Brukermedvirkning for økt påvirkning” Hjartdal alders- og sjukeheim 

”Demensomsorgens ABC” Drangedal kommune 

”Demensomsorgens ABC” Fyresdal kommune 

 

 

Forelesninger ved Høgskolen i Telemark  

Prosjektlederne ved USHT har begge hatt forelesninger ved høgskolen, både i bachelorutdanningen 

for sykepleiere og i videreutdanningen ”Aldring og eldreomsorg”. 

Temaene har vært: Informasjon om den nasjonale satsingen på utviklingssenter og egne erfaringer 

innen dette arbeidet. Andre temaer har vært generelt om fagutviklingsarbeid i 

kommunehelsetjenesten og presentasjon av ulike prosjekter i regi av USHT Telemark. 
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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  


