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Introduksjon  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til 

gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Den nasjonale satsing skal understøtte gode lokale 

initiativ til utprøving av modeller for kvalitetsforbedring, samt være et virkemiddel for 

implementering av nasjonale føringer (IS-1858 Strategi, Helsedirektoratet 2010). 

Porsgrunn er vertskommunen for både utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark. 

St. Hansåsen sykehjem er kjernevirksomheten for sykehjem, og ble utpekt til å være 

Undervisningssykehjem (USH) for Telemark i februar 2008. Hjemmetjenesten Eidanger ble utpekt til 

Undervisningshjemmetjeneste for Telemark i august 2009 og er kjernevirksomheten for 

hjemmetjenester. Helsedirektoratets strategi ”Utvikling gjennom kunnskap” trådte i kraft 1. januar 

2011. Ordningen ble evaluert i 2015. 

Helsedirektoratet gir et årlig basistilskudd til hvert Utviklingssenter etter søknad. Det kreves 

rapportering av måloppnåelse. 

Porsgrunn kommune består av både by- og landområder. Innbyggertallet er på 35 755 og er stadig 

stigende.  

Porsgrunn kommune har en flat organisasjonsstruktur. Administrasjonen er organisert i tre 

kommunalområder hvor hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.  

 

Administrasjon og 

støtte 

Kommunalsjef for helse 

og omsorg 

Kommunalsjef for 

oppvekst 

Kommunalsjef for by- 

og kulturutvikling 

 

 

Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen 

 

Kommunalsjefområdet for helse og omsorg har ansvaret for hjemmetjenestene, sykehjemmene, 

familiehelsetjenester, legetjenester og miljørettet helsevern, psykisk helse og rusomsorg, 

miljøarbeidertjenesten, tjenestekontoret, aktivitetssentrene og Borgehaven bo- og 

rehabiliteringssenter. Kommunen har seks sykehjem, seks hjemmetjenester, en virksomhet med 

tjenester til funksjonshemmede og en virksomhet for psykisk helsetjeneste og rusomsorg. Videre er 

rehabiliteringstjenestene organisert i egen avdeling.  

 

Organisering av utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Telemark 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er organisert hver for seg i to ulike virksomheter 

under kommunalsjefområdet Helse og omsorg. Det er et utstrakt samarbeid mellom 

utviklingssentrene slik at de utad i hovedsak fremstår som en enhet. For å nå alle virksomhetene som 

er under USHT’s nedslagsfelt er det etablert felles møter med alle virksomhetslederne i helse og 

omsorg. Det er avholdt to felles strategimøter i 2015.  
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USHT Telemark har fem ansatte.  

Heidi Johnsen, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i 100 % stilling. 

Marit Skraastad, fou-leder for Utviklingssenter for sykehjem i 100 % stilling. 

Anne-Marie Karlsen, prosjektleder for Demensfyrtårn i 55 % stilling. 

Vigdis Aaltvedt, Koordinator for demensnettverk og ABC-satsning i 30 % stilling. 

Ida Halmrast Laursen, prosjektleder for «Livets siste dager» i 20 % stilling fra august. 

 

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/rådgiver Lillian Olsen Opedal 

• Sykehuset Telemark Helseforetak v/seksjonsleder Karin Gløsmyr Larsen 
• Høgskolen i Telemark v/dekan Runar Danielsen /instituttleder Mette Ragnhildstveit Sætra 
• Senter for omsorgsforskning Sør v/daglig leder Torhild K. Gregersen  
• St. Hansåsen sykehjem v/virksomhetsleder Kari Oland 
• Hjemmetjenesten Eidanger v/virksomhetsleder Anne Tretvik 
• Kommunenes Sentralforbund v/regiondirektør Jan Erik Innvær 
• Norsk Sykepleier Forbund v/Siri Sørli, Porsgrunn Kommune 
• Fagforbundet v/Nina Lund, Porsgrunn Kommune 
• USH for Telemark v/FoU leder Marit Skraastad 
• UHT for Telemark v/prosjektleder Heidi Johnsen 
 

Det er avholdt to fag- og samarbeidsråd i 2015. 

 

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 2015 har vi samarbeidet om omsorgsplankonferanse, Demensomsorgens 

ABC, fagnettverk innen demensomsorgen og fagnettverk innen velferdsteknologi. 

Sykehuset Telemark HF 

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

rundt kompetansetiltak og tjenesteutvikling innen lindrende omsorg. 

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

demensnettverket som USHT drifter. 
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Høgskolen i 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.  

Det er laget en samarbeidsavtale mellom Utviklingssenteret og Senter for omsorgsforskning. En viktig 

del av denne avtalen er gjensidig informasjon om ulike aktiviteter, både for å spre invitasjoner og for 

å unngå konkurrerende tiltak. 

Utviklingssentrene for region Sør  

Utviklingssentrene i region Sør har etablert et samarbeidsforum med mål om to faste møter i året. 

Formålet er å gi hverandre innspill og råd i forhold til rollen som utviklingssenter. Det er også en 

arena for å inngå felles satsninger og samarbeidsprosjekter.  

Telemark Fylkeskommune  

USHT s samarbeid med fylkeskommunen er i hovedsak knyttet til enkeltprosjekter eller satsinger som 

det er naturlig å samarbeide om.  I 2014 fikk fylkeskommunen i oppdrag av fylkestinget å utrede 

nærmere om - og eventuelt hvordan - folkehelsesatsingen kan bidra innenfor Samhandlingsreformen 

med helsefremmende og forebyggende tiltak. For å løse oppdraget ble det opprettet en 

utredningsgruppe og sendt ut en spørreundersøkelse til rådmenn og eldreråd i fylket. Fallskader, 

psykiske lidelser og demens ble gitt spesiell oppmerksomhet.  UHT har deltatt i utredningsgruppen. 

Utredningsgruppen har bidratt med kompetanse fra ulike fagområder og organisasjoner, både i 

utarbeiding av kartleggingsskjemaet og i analysen av funnene. Delrapport I Aktive eldre 60+ ble lagt 

fram for fylkesutvalget 27.august 2015. 

 

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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Evaluering av Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (NIFU) gjorde i oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluering av Utviklingssentre 

for sykehjem og hjemmetjenester i 2015. Rapporten kom i oktober med følgende 

konklusjon/anbefaling; 

På bakgrunn av diskusjoner som samler disse aspektene ved utviklingssentrenes arbeid 

konkluderer vi med at eksisterende struktur for utviklingssentre ikke er optimal. Den er 

desentralisert, trolig for å understøtte utviklingsarbeid spesielt i små kommuner, og det er 

disse kommunene sentrene i første omgang ikke når. Vi anbefaler derfor at strukturen 

reorganiseres og vi foreslår 4 alternativer: 

• Å redusere strukturen fra to utviklingssentre til et USHT i hvert fylke som har ansvar 

tilsvarende det de har i dag 

• Et USHT i hvert fylke som arbeider med å formidle kontakt mellom forskningsaktører og 

kommuner, og som fortsetter å ha dagens pådriverrolle for statlig politikk 

• Styrking av Sentre for omsorgsforskning slik at de blir sterkere forskningsaktører. USHTs 

utviklings- og forskningsressurser legges hit 

• Under forutsetning om at det gjennomføres en strukturreform: Etablering av regionale 

forskningsinstitusjoner for helse og omsorg eid av kommuner og som opererer i tett 

samarbeid med universiteter og høgskoler 
(Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg- Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og 

hjemmetjenester, 2015. ISBN: 978-82-8309-071) 

 

Merk: Konklusjonen er formulert av NIBR/NIFU. Helsedirektoratet vil fortsette prosessen i samarbeid 

med Utviklingssentrene og samarbeidsaktører før det blir gjort en endelig beslutning om framtidig 

organisering.  

 

Sommeren 2015 fikk Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester signal om at basistilskuddet i 

nåværende drift vil bli gitt også i 2016.  
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Innsatsområder og aktiviteter i 2015 

Demensomsorg 

Demensfyrtårn  

UHT Telemark har i perioden 2012-2015 hatt status som demensfyrtårn, med 

mål om å forbedre oppfølging til hjemmeboende personer med demens, og med 

spesiell fokus på legemiddeloppfølging.  

Demensfyrtårnsatsningen medvirket til etablering av demensarbeidslag i alle 

seks hjemmetjenester i Porsgrunn kommune i 2012-2013. Et demensarbeidslag 

består av ansatte med kunnskap og interesse for demens, som er 

primærkontakter for personer med demens/kognitiv svikt. Hensikten med dette 

er å begrense antall ansatte som yter tjenester til denne brukergruppen. På den 

måten blir en bedre kjent med den enkelte, det blir lettere å følge med på 

utviklingen og øker muligheten til å fange opp endringer i helsesituasjonen. Det 

er en leder for hvert arbeidslag og det avholdes månedlige fagmøter der 

endringer, ev. utfordringer drøftes og videre oppfølgingsbehov planlegges.  

Demenssykepleier 

I 2015 har hovedfokus for Demensfyrtårnet vært å prøve ut en ordning med 

demenssykepleier i en av hjemmetjenestene i Porsgrunn kommune.  

Demenssykepleieren leder arbeidslaget i virksomheten, veileder og underviser ansatte, bistår 

fastleger i demensutredning, er en pådriver for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, 

koordinerer tjenestetilbudet og er en kontaktperson for pasienter og pårørende. 

Demenssykepleieren skal bidra til å sikre at samtykkekompetanse blir vurdert og at vedtak om tvang 

etter Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fattes når det er påkrevd.  Demenssykepleieren 

tilbyr i tillegg samtaler og veiledning for personer med demens og deres pårørende, også for de som 

ikke har behov for hjemmetjenester. Prosjektleder for Demensfyrtårnet har selv fylt denne rollen i 

2015. I løpet av året har det vært stor aktivitet knyttet til pårørendesamtaler, informasjon, 

veiledning, ansvarsgruppemøter og koordinering av tjenester. Det har i tillegg vært fokus på 

utredning av kognitiv svikt i samarbeid med fastlegen og det har vært gjennomført tverrfaglige 

legemiddelgjennomganger. Demenssykepleieren har hatt mulighet til å bruke god tid og på den 

måten klart å få innpass til gjennomføring av helsehjelp, der dette kan ha vært vanskelig å få til. Det 

er behov for å få mer erfaring med denne ordningen og avklare omfanget av arbeidet, både i forhold 

til oppgaver og tidsbruk. Ordningen videreføres derfor i 2016, som en del av Utviklingssenterets 

satsing innenfor demens.  

Aktivitetsvenn 

Demensfyrtårnet har i 2015 også bidratt til etablering og gjennomføring av «aktivitetsvennprosjekt» 

ved et sykehjem i Porsgrunn kommune, i samarbeid med Aktivitetsvennprosjektet i 

Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Det er avholdt kurs for frivillige om demens, kommunikasjon 

ved demens og rollen som frivillig. Aktivitetsvennene følges opp i etterkant med temamøter og 

veiledning. Det er planlagt å bruke fire veiledningsmøter i året. Det er i dag 17 frivillige som fungerer 

som aktivitetsvenner på sykehjemmet.  
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Lommeguide 

I forbindelse med etablering av demensarbeidslag i hjemmetjenesten ble det i UHT Telemark laget en 

lommeguide for observasjon av kognitiv funksjon. Denne ble i 2015 gjort tilgjengelig for bestilling på 

nettsiden til «Aldring og helse». Et ekstra tilskudd til trykking av lommeguiden, ga UHT muligheten til 

å sende eksemplarer til alle landets kommuner samt å dele ut et stort antall på utviklingssentrenes 

årlige samling med helsedirektoratet i oktober 2015.  

 

Samtykkekompetanse – sjelden enten eller  

Artikkelen i Sykepleien nr. 11 i 2015 «Samtykke-kompetanse – sjelden enten eller» av Ingunn Thoen 

og Marit Skraastad, er et resultat av arbeidet som startet i 2013 i en skjermet avdeling på 

St.Hansåsen sykehjem om å utvikle dokumentasjonen som et ledd i å styrke miljøbehandlingen til 

personer med demenssykdom. Under dette arbeidet kom det tydelig fram at 

samtykkekompetansevurdering var en utfordring.  

Vurdering av samtykkekompetanse hos pasienter med demenssykdom i sykehjem bør gjøres i 

forhold til hver enkelt situasjon. Dette vil styrke pasientens selvbestemmelse og rettssikkerhet. Det 

vil også være en hjelp for helsepersonell til å gi pasienten individuell behandling og pleie. 

 

Hele artikkelen kan leses på https://sykepleien.no/forskning/2015/10/samtykkekompetanse  

 

Marte Meo  

Én ansatt i USHT har startet Marte Meo veilederutdanning. Etter planen skal utdanningen være 

avsluttet i juni 2016.  

Marte Meo-veiledning er én av flere metoder for å implementere personsentrert omsorg i praksis. 

Metoden bygger på grunnleggende prinsipper for mellommenneskelig samhandling hvor behovet for 

hvert enkelt individ til å bli sett og bekreftet er det sentrale. 

Betydningen av ordene Marte Meo kommer av det latinske «mars martis» som oversettes med «av 

egen kraft». Metoden ble utviklet i Nederland av sosionomen Maria Aarts på 1970-tallet. Opprinnelig 

ble metoden benyttet for å observere samspill mellom barn og foreldre, men er siden 2000-tallet 

også benyttet innenfor demensomsorgen 

Veiledningsmetoden har til hensikt å åpne opp for samspill mellom mennesker der dette har blitt 

utfordret av sykdom eller funksjonshemning. Metoden tar utgangspunkt i reelle praksissituasjoner 

hvor samspill mellom hjelper og bruker/pasient filmes. Marte Meo-veileder analyserer filmen og ser 

etter mikrosituasjoner som illustrerer gode samspill. Marte Meo-veileder og hjelper reflekterer så 

sammen over disse situasjonene med utgangspunkt i Marte Meo-prinsippene (=Funksjonsstøttende 

elementer). Slik skal veiledningsmetoden bidra til å øke kvaliteten på samspill og samhandling 

mellom personer med demens og deres hjelpere, og å sette hjelperne i bedre stand til å yte hjelp av 

høy faglig kvalitet. 

 

Etter endt utdanning skal Marte Meo-veileder kunne være tilgjengelig for pleie- og 

omsorgsinstitusjoner og –enheter i resten av fylket. 
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Musikk som en del av behandlingen i demensomsorgen 

De siste årene har det vært stort fokus på musikk som terapi for personer med demens. Mange har 

sunget og trallet sammen med pasientene uten å sette dette i noe system, og man har flere gode 

eksempler på hvor virkningsfullt dette er. 

 

I en skjermet avdeling på St.Hansåsen sykehjem var det ønske om å systematisere og måle 

virkningen, hovedsakelig i forhold til angst under stellsituasjoner, for så å forsøke å implementere det 

hos alle beboere det er hensiktsmessig for i 

avdelingen.  

 

Arbeidsgruppa i avdelingen har jobbet fra 

februar/mars med planarbeid og 

opplæringstiltak. 

Telemark fylkeskommune kom med et 

godt tilbud til sykehjemmene våren 2015. Konsert for pasientene og tre timers undervisning om 

musikk i eldreomsorgen for personalet med Helene Waage. Dette ble starten på opplæringen og 

tiltakene i avdelingen. 

Arbeidsgruppa ønsket å vinkle prosjektet mot individuell musikkpreferanse hos den enkelte beboer 

og bruke dette i stellsituasjoner som i utgangspunktet var utfordrende for pasienten og 

pleiepersonalet. Filmen som «Alive inside» av Michael Rossato-Bennett (2013) som viser hvordan 

musikk kan gjøre en forskjell, var en viktig inspirasjonskilde. 

Hele arbeidsgruppa deltok på Myskjaskolen fra oktober til desember.  

Bruk av sang i morgenstell og dusj av pasient ble prøvd ut på to pasienter. Situasjonene ble filmet og 

de viser svært gode resultater. Pasienter som tidligere vegret seg i disse situasjonene trallet med og 

viste tegn til glede i situasjonen.  

Arbeidet videreføres med kartlegging av flere pasienter og undersøkelser om det finnes gode verktøy 

for å dokumentere effekt. 

 

Det er i tillegg startet opp med 15 minutters felles sang på stua på dag – og kveldstid. Til felles sang 

er det laget egne hefter, slik at sangene og musikken er kjent og lett tilgjengelig for personalgruppen. 

Dette gjør det enkelt å gjennomføre for alle. 

 

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. 
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Forebygging av fall  

Fallskader blant eldre er en stor folkehelseutfordring.  Skader etter fallulykker har store personlige 

omkostninger for den enkelte og store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet.   

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene etablerer en infrastruktur for systematisk og 

tverrsektorielt samarbeid rundt fallforebygging. Når det gjelder fallforebygging i sykehjem henviser 

Helsedirektoratet til pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakene i programmet kan også danne 

utgangspunkt for fallforebyggende tiltak hos eldre med hjemmetjenester 

 

I samarbeid med utviklingssentrene i Buskerud og Vestfold har USHT Telemark i 2015 arrangert 

læringsnettverk på området forebygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester  

Sandefjord, Lier, Drammen, Nore og Uvdal, Ål og Porsgrunn kommune har deltatt og det har vært 

team både fra sykehjem og hjemmetjenester i nettverket. 

Det har vært tre nettverkssamlinger i perioden i tillegg til et oppstartsmøte i november 2014.  

Antall deltagere har variert fra 29 til 39. Disse har representert ni ulike hjemmetjenester og tre ulike 

sykehjem.  

Nettverksmøtene har vært en kombinasjon av faglig oppdatering på området fall, og 

erfaringsutveksling i gruppe eller i plenum.  

Noen av temaene har vært; Fysisk aktivitet, styrke og balansetrening som fallforebyggende tiltak hos 

eldre, erfaringer fra det nasjonale læringsnettverket og fallforebygging ved Skjoldtunet sykehjem i 

Bergen, osteoporose og fall, oppsummert forskning om systematiske fallforebyggende tiltak i 

institusjon. 

En tverrfaglig sammensatt faggruppe med representanter fra alle kommunene har underveis i 

nettverksperioden ferdigstilt en tiltakspakke for forebygging av fall i hjemmetjenesten.   

Tiltakspakken er drøftet i et dialogmøte med pasientsikkerhetsprogrammet og utviklingssenteret i 

Akershus - som har gjennomført et lignende nettverk i 2015. Pasientsikkerhetsprogrammet har ikke 

tatt stilling til om det nasjonalt skal presenteres en egen tiltakspakke også for hjemmetjenesten på 

dette innsatsområdet.  

For å dele erfaringer og anbefalinger om hvordan man best jobber med fallforebygging i 

hjemmetjenesten er det derfor startet et arbeid med å lage et E – læringsprogram som legges ut i KS- 

læring. Det er utviklingssentrene i Telemark, Vestfold og Buskerud – sammen med HR avdelingen i 

Porsgrunn kommune – som har startet denne prosessen.  

 

Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI)  

Pasientsikkerhetsprogrammet har en tiltakspakke i forhold til å forebygge urinveisinfeksjoner i 

forbindelse med bruk av kateter. En langtidsavdeling ved St.Hansåsen sykehjem med 18 pasienter 

syntes de hadde mange urinveisinfeksjoner uten bruk av kateter. Det var et sterkt ønske om å 

redusere antall behandlingstrengende UVI’er. Avdelingen hadde også erfaring med multiresistente 

bakterier og så farene ved overforbruk av antibiotikabruk og ville redusere dette.  

Det ble gjort litteratursøk. Forskningen viste at undervisning og forbedret hygiene hadde best effekt. 

Det ble utviklet et undervisningsopplegg utfra forskning- og erfaringsbasert kunnskap. Alle ansatte 

fikk undervisning om forebygging av UVI, samt riktig metode for prøvetaking og behandling i 

november og desember 2014. 



 
 

 12

Resultater:  

Antall behandlingstrengende UVI fra 1/9 2013 til 1/9 2014 var 13. 

Antall behandlingstrengende UVI fra 1/9 2014 til 1/9 2015 var 15 

Selv om antallet UVI pr. år ikke har gått ned, er det avverget mange behandlinger ved å sende inn 

bakteriologiske prøver først med tanke på bacturi hos kvinner. Prosjektet har også ført til større 

kunnskap om symptomer og om pasienten faktisk trenger 

behandling.  

En annen måling i forhold til resultater var antall dager mellom 

hver behandlingskrevende UVI. Vi hadde satt et mål på 65 

dager som bra. I juni ble det markert med flott kake.  

 

Erfaringen her, som i mange prosjekter, er at man må holde 

fokus og én eller flere pådrivere hele tiden.  

Det må følges med i kunnskapsgrunnlaget, opplæring av nytilsatte og oppfriskning hos alle ansatte.  

 

Tavlemøter 

Tavlemøter er en metode hvor kartlegging av pasienters risiko står i fokus. Dette er en møtearena 

med tverrfaglig dialog og synliggjøring av resultater fra pågående forbedringsarbeid. 

Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder og andre lokale forbedringsinitiativ er områdene som 

drøftes og dokumenteres.  

En langtidsavdeling med 18 pasienter startet med dette arbeidet i januar 2015.  

Formålet med tavlemøtet var: 

• å skape overblikk over utvalgte risikoområder for pasientene. Tavlen er et verktøy for å 

etablere en regelmessig dialog (møte) om og oppfølging av de utvalgte risikoområdene. 

• skal bidra til å redusere pasientskader ved å sikre oppfølging av risikoreduserende tiltak og 

skape en felles forståelse for risiko i avdelingen. 

Avdelingens tverrfaglige arbeidsgruppa hospiterte på Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord 

for å få en innføring i hvordan de utførte tavlemøter.  

Det er alltid behov for å tilpasse tavler og tavlemøter med lokale behov og forhold. 

Langtidsavdelingen på St.Hansåsen sykehjem valgte ut åtte områder som skulle vurderes for hver 

pasient. 

• Behandlingsavklaring 

• Samtykkekompetanse 

• IPLOS registrering 

• Tverrfaglig legemiddelgjennomgang 

• Risiko for underernæring/feilernæring 

• Risiko for fall 

• Risiko for UVI 

• Risiko for trykksår 

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker og kommunens prosedyrer blir benyttet til arbeidet. Alle 

ansatte i avdelingen fikk tre timers gjennomgang av innsatsområdene. Primærkontaktene fikk ansvar 

for å risiko vurdere pasientene. 
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Erfaringene er positive. Dette er en god måte å involvere alle ansatte i pasientsikkerhetsarbeidet og 

gir en god oversikt over status. Avdelingsleder leder møtene.  

Helhetlig pasientforløp 

«Kronikersatsningen» er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark, Porsgrunn og Skien kommune. 

Målsetningen er å utvikle bedre samhandling for pasienter som har stort behov for pleie- og 

helsetjenester.  Samarbeidet og informasjonsflyten mellom hjemmetjeneste, fastleger, andre 

kommunale tjenester og sykehus, skal bedres. Særlig de kommunale instansene blir utfordret hva 

både struktur og innhold angår.  

Det er spesielt behov for bedre samhandling hos pasienter med sammensatte behov med uavklarte 

problemstillinger. Inklusjonskriteriet er at hjemmetjenesten, fysioterapeut, rehabiliteringstjenesten 

eller fastlegen kjenner et reelt behov for å forbedre samhandlingen om en pasient.  

Arbeidet med bedre samhandling har gått over flere år og UHT har deltatt i prosjektet blant annet i 

utarbeiding av rutiner for samarbeid og utredning av personer med mulig demenssykdom. 

 

I 2015 ble USHT forespurt om å bidra i forhold til kompetanseheving.  

Det var et ønske fra kommunalsjef for helse og omsorg, og prosjektet at USHT skulle legge til rette for 

kurs og internundervisning etter «Sandefjordsmodellen». Denne modellen er utviklet av USHT 

Vestfold og består av teori og praktiske øvelser for å øke den geriatriske vurderingskompetansen. 

Videre gjennomføres det internundervisning med et felles tema ca annenhver måned. 

Undervisningen legges opp som selvstudier av ferdig utarbeidet fagstoff som den enkelte må kvittere 

for å ha lest.  

 

Med noen lokale tilpasninger gjennomføres denne opplæringen som en del av prosjektet 

«kronikersatsingen» i 2016.  

 

Velferdsteknologi  

Kartleggingsstudie 

Senter for omsorgsforskning sør og UHT Telemark har gjennomført en kartleggingsstudie i Telemark, 

Buskerud og Vestfold på området velferdsteknologi. Studien kartlegger hvordan kommunene i 

regionen planlegger, prioriterer og anvender velferdsteknologiske løsninger i omsorgstjenesten. I 

tillegg belyser studien kompetanse og kompetansebehov på feltet i kommunene.  

Funnene presenteres i Senter for Omsorgsforskning rapportserie NR 7/2015; 

«Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi i kommunene i Telemark, Vestfold og 

Buskerud» ved Per Gunnar Disch og Heidi Johnsen. 

 

Exitzonen®  

Ved en skjermet avdeling på St.Hansåsen sykehjem var det våren 2014 mange urolige pasienter og to 

av dem var spesielt opptatt av dører. På bakgrunn av dette ble det installert Exitzonen® for å 

undersøke om denne teknologien har en beroligende effekt på pasientene. 
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Exitzonen® benytter lyd og bilde til å skape positive rom, som både kan forbedre atferd og være 

middel til økt trygghet og bedre stemning i hverdagen. Lyd og bilde kommer fram på utgangsdøren 

når en sensor blir brutt.  

 

Fra november 2014 har Exitzonen® vært i drift. Etter installasjonen har pasientene i avdelingen ikke 

hatt samme trang eller søken til å gå ut dører. Døren er nå ulåst og Exitzonen er avslått. Det vil si at vi 

fortsatt ikke har fått prøvd ut effekten. 

 

Lindrende behandling og omsorg 

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem 

i Nome og Porsgrunn kommune 

 

Erfaringer fra tidligere prosjekter, har vist at det er viktig å forankre prosjektet i alle ledelsesledd. På 

bakgrunn av dette fikk virksomhetsledere i Helse- og omsorg og avdelingslederne på sykehjem i 

Porsgrunn kommune på forsommeren informasjon om prosjektet og et sammendrag av hva 

tiltaksplanen innebærer.  I Nome kommune tok fagsykepleier på sykehjemmet dette ansvaret, og 

informerte aktuelle i sin kommune.  

 

Erfaringer gjort på andre brukersteder, viser at det er en utfordring å få legene på banen. Vi valgte 

derfor å ha undervisning for legene først slik at de også ville være godt kjent med planen og få et 

eierforhold til den. På forsommeren ble alle sykehjemslegene i Porsgrunn og Nome kommune 

invitert til et møte med forberedelse til innføring av planen med fokus på generell palliasjon og 

pårørendesamtalen. På dette møtet deltok også palliativt team fra Sykehuset Telemark. Vi benyttet 

oss så av sykehjemslegeforum i Porsgrunn kommune, samt avtalte egen undervisning for legene i 

Nome kommune. Det ble totalt gjennomført tre undervisningssekvenser for legene, med likt innhold 

hver gang, for å nå alle. Det ble her undervist i praktisk bruk av planen, de viktigste medikamentene i 

livets sluttfase og praktisk bruk av disse, pårørendesamtalen når pasienten går inn i en døende fase, 

veilederen “Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling”, samt utfordringer 

knyttet opp til faglige vurderinger av når en pasient er døende. Denne undervisningen bygger på 

tidligere sykehjemslegeforum-undervisninger i generell palliasjon.  

 

Da bruken av planen «Livets siste dager» er et tverrfaglig samarbeid mellom lege og sykepleier, har vi 

dessverre måttet utsette oppstarten på et av sykehjemmene i Porsgrunn kommune, da det frem til 

nå ikke har lyktes å få gjennomført undervisning med den aktuelle sykehjemslegen på dette 

sykehjemmet. Dette er noe vi fortsatt jobber med å få på plass.  

 

I sommer gjennomførte prosjektleder og fou-leder for Utviklingssenter for sykehjem i Telemark en 

Base-Review i Porsgrunn kommune. I Nome var det fagutviklingssykepleier som gjennomførte denne. 

Her kom det fram store mangler i dokumentasjonen og trolig også ivaretagelsen av døende pasienter 

og deres pårørende.  
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Med dette som bakgrunn, valgte vi å gjøre noen justeringer på undervisningsmaterialet vi fikk 

tilsendt av koordinator i Helse-Vest, Grethe Skorpen Iversen. Vi har hatt et økt fokus på 

dokumentasjon, pårørendesamtalen, og viktigheten av god kommunikasjon, samt praktisk bruk av de 

vanligste subcutane medikamenter i livets sluttfase. Dette har vært tre timers obligatorisk 

undervisning for alle sykepleierne ved sykehjem i Porsgrunn og Nome.  

 

I etterkant av undervisningene, har hver eneste avdeling utnevnt en ressurssykepleier som har 

ansvaret for «Livets siste dager på sin avdeling». Denne sykepleieren er på flere avdelinger samme 

sykepleier som også en kontaktsykepleier for kreftpasienter i kontaktsykepleiernettverket i Telemark, 

og dermed har en økt kunnskap om palliasjon. Så snart alle sykepleierne hadde fått undervisning, fikk 

ressurssykepleierne tilsendt selve tiltaksplanen og oppstartspakken som følger med fra Helse-Vest, 

samt behandlingsalgoritmer for ulike symptomer, mal for pårørendesamtale og et 

registreringsskjema for bruken av planen.  

 

Dette prosjektet kom midt i omleggingen fra LCP til Livets siste dager. Dette har medført en forsinket 

oppstart. Sykehjemmene har ikke kunnet starte opp med å benytte planen før i starten av desember 

2015. De færreste avdelinger har fått prøvd ut planen i praksis, det blir dermed vanskelig å si noe om 

tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i lindrende behandling. Evalueringsskjemaene sykepleierne fylte 

ut etter undervisningen, sier likevel noe om at dette var viktig kunnskap de så nytten av på sin 

avdeling.  

 

Etter å ha fått hentet ut mer erfaringer i bruken av planen og hva slags effekter dette har fått for 

kvaliteten, blir det lettere å si noe om den nasjonale overføringsverdien. Det som gjør dette 

prosjektet unikt, er hvordan legene har blitt involvert og ansvarliggjort i mye større grad enn i andre 

prosjekter. Det vil derfor bli spennende å se hva dette har å si for innføringen av planen og dermed 

kvaliteten på den lindrende behandlingen på sykehjem. Vi kan da få svar på hva som må til for å sikre 

at alle er med og at det virkelig hever kvaliteten på tjenestene.   

 

Etter at undervisningsrundene nå er avsluttet, har prosjektleder sett at innføringen ikke går av seg 

selv. Det har vært et stort oppfølgingsarbeid med personlig oppmøte på brukerstedene. Det er helt 

klart viktig med oppfølging og ressurser på hver enkelt avdeling, dette gjelder også i forhold til 

nyansatte. Oppfølgingen av nyansatte leger blir i Porsgrunn sikret i en instruks i 

sykehjemslegehåndboka, samt undervisning av sykehjemsoverlege til alle nytilsatte leger.  

 

Prosjektet har fått midler til gjennomføringen fra Helsedirektoratets ordning «Kompetansehevende 

tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» 



 
 

 16

Kompetanseutvikling hos ansatte 

Demensomsorgens ABC 

USHT Telemark er en aktiv pådriver for demensomsorgens ABC ovenfor kommunene i Telemark. 

USHT skal gjøre demensomsorgens ABC kjent, og være praktisk tilrettelegger i samarbeid med 

kontaktperson i kommunen for seminarer.  

I Telemark har 17 kommuner deltatt i ABC opplæringen.  

5,9 % av de ansatte i pleie og omsorgstjenesten i fylket har fullført demensomsorgens ABC perm1, 

3,2 % perm 2 og 0,9 % miljøbehandlingspermen.  

 

Det har blitt arrangert totalt tre informasjonsmøter om Demensomsorgens ABC i 2015; i Sauherad, 

Porsgrunn og Skien kommune. 

Første halvåret arrangerte USHT totalt fire ABC-seminar. Totalt seks kommuner (Skien, Notodden, 

Tinn, Kviteseid, Nissedal og Tokke) avsluttet og gjennomførte Demensomsorgens ABC Perm 2 det 

første halvåret, og to kommuner (Porsgrunn og Fyresdal) gjennomførte Miljøbehandlingspermen.  

 

Fra høsten 2015 har USHT, i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse, utarbeidet et seminarprogram for Demensomsorgens ABC 

Perm 1 og 2 og Miljøbehandlingspermen. Kommunene gis med dette anledning til å starte opp med 

nye ABC-grupper hvert år. Det tar ca. ett år å gjennomføre hver perm, og til hver perm arrangeres 

det to heldagsseminar. Seminarene er satt inn i et årshjul med faste dager for seminarene hvert år. 

I september startet Sauherad, Skien og Porsgrunn opp med grupper (totalt 62 deltagere) i 

Demensomsorgens ABC, og Bamble, Nome, Skien, Kviteseid startet opp med grupper (totalt 36 

deltagere) i Miljøbehandlingspermen. 

I tillegg ble det 4. og avsluttende seminaret for Siljan og Bamble gjennomført i september. 

Totalt arrangerte USHT sju ABC-seminarer for ca. 280 deltagere i 2015. 

 

Halvdagsseminar med psykolog Lise Næss  

18. mars ble det arrangert to halvdagsseminarer for hele fylket med psykolog Lise Næss, spesialist i 

Gerontopsykologi, NPF. Stor interesse, 120 ansatte i sykehjem og hjemmetjenester fra syv 

kommuner deltok.  

Tema som ble belyst var: 

• Kommunikasjon med personer med demens  

• Hvordan møte vanskelig/utfordrende atferd. 
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Øvingsavdeling  

UHT gjennomførte i 2012 prosjektet «sykepleierprosedyrer i hjemmet». Det var et 

opplæringsprogram som ble etablert etter ønske fra sykepleiergruppen om oppdatering på ulike 

sykepleierprosedyrer til hjemmeboende pasienter. I prosjektet samarbeidet USHT med Høgskolen i 

Telemark og brukte skolens kliniske ferdighetssenter i opplæringen.  

Sykepleierprosedyrer i hjemmet ble etter hvert inkludert i kommunens 

introduksjonsprogram for nyansatte sykepleiere. For å gjøre opplæringen fleksibel 

og ha lokaler og utstyr tilgjengelig når behovet oppstår, ble det besluttet å etablere 

en liten øvingsavdeling i kommunen.  

Denne sto ferdig i mars 2015 og er innredet delvis som et klasserom og delvis som 

et pasientrom.  

Den kan brukes både til tavleundervisning og til å øve på ulike scenarier som for eksempel 

førstehjelp, stell og pleie, sengeskift eller mere avanserte pasientrettede prosedyrer.  

 

Avdelingen ble tatt i bruk umiddelbart. Først ut var hjemmetjenesten hvor alle sykepleierne hadde 

teoretisk og praktisk gjennomgang av utvalgte prosedyrer. 

Dag 1 (tre timer): 

• SVK - hygieniske aspekter, stell, observasjoner, til og frakopling. 

• VAP - hygieniske aspekter, stell, observasjoner, til og frakopling. 

• Infusjonspumpe – bytte av infusjonssett og programmering. 

Dag 2 (tre timer):  

• Sub- Q nål – hygieniske aspekter, stell, observasjoner og bytterutiner. 

• Subcutan væskebehandling – nålvalg, type infusjon, hastighet 

• Cadd- pumpe – programmering og bytte av kassett.  

• Peg-sonde stell og observasjoner 

• Ernæringspumper – programmering og bytterutener av sett 

Sykepleierne som hadde gjennomgått prosedyrene i prosjektet i 2012/13 fikk tre timers oppfriskning. 

 

Tilsvarende gjennomgang ble tilbudt sykehjemmene i Porsgrunn. Her var det ikke obligatorisk 

frammøte. 40 sykepleiere deltok på en eller begge dagene. 

Samme program ble fulgt, men det ble i tillegg undervist og trent i innleggelse, stell og observasjon 

av perifer venekanyle – samt kateterisering – Permanent kateterisering (KAD) og Intermitterende 

kateterisering (IK).  

 

Avdelingen ble også benyttet til opplæring av nye sommervikarer. 
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Hjerte- lungeredning til voksne sto på høstens program. Hjemmetjenesten Eidanger ønsket at alle 

ansatte skulle gjennomgå teoretisk og praktisk øvelse. To timers kurs ble holdt med maks åtte 

deltakere. To instruktører var tilstede for å kunne observere og veilede underveis. 

 

Ansatte i Porsgrunn kommune, helse og omsorg, fikk også tilbud om to timers HLR kurs og/eller HHLR 

– Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (tre timer). Her var det også stor interesse og alle åtte 

kursene ble fylt opp. 

Studenter og lærlinger har jevnlig benyttet øvingsavdelingen til egentrening fra den ble åpnet.  

Videre er den også brukt i opplæringen til fremmedkulturelle som skal ha praksis i sykehjem i 

forbindelse med språktrening. Hygieniske prinsipper og hvordan holde orden på pasientrommet har 

vært noe av det de har trent på.  

 

Nettverk 

I føringene fra Helsedirektoratet ligger det forventninger om at USHT skal drive nettverksarbeid. 

Nettverk er en god arena for kunnskapsutveksling. Deltagerne må være aktive bidragsytere for at et 

nettverk skal fungere godt. Erfaringene viser at deltagerne opplever stort utbytte av nettverksarbeid.  

Interkommunalt fagnettverk innen demensomsorg 

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

fagnettverk innen demensomsorg.  

Nettverket består av deltagere fra alle Telemarks 18 kommuner, fra seksjon for alderspsykiatri ved 

Sykehuset Telemark HF og Fylkesmannen i Telemark. Formålet med nettverket er å kartlegge og øke 

kompetansen i kommunene i Telemark, styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på 

tvers av kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå, bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til 

utviklingsprosjekter. Arbeidet er forankret i Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015. 

Nettverksmøtene er en viktig arena i USHTs sitt arbeid for spredning og informasjon om statlige 

føringer og tilbud. 

 

I stedet for det ordinære møtet som pleier å finne sted i januar/februar bestemte 

nettverksmedlemmene at det i stedet skulle holdes et lokalt dialogmøte for å hente innspill til 

utarbeidelsen av ny demensplan. Dialogmøtet ble arrangert i Bø 7.januar, og vi var omlag 25 

deltagere. Anne-Marie Karlsen fra UHT gjorde forberedelsene til møtet og hadde regien på dagen og 

May Trude Johnsen, ass. fylkeslege hos Fylkesmannen, innledet møtet. Deltagerne som hadde meldt 

seg på var helsepersonell, pårørende, en representant fra Fylkesmannen og også en politiker. Det ble 

tre svært spennende og sammensatte grupper som hadde gode og konstruktive diskusjoner. Disse 

ble skrevet ned i referats form, og sendt Helse- og Omsorgsdepartementet.  

De øvrige to nettverksmøtene ble holdt som vanlig i august og november i hhv. Notodden og 

Porsgrunn. Deltagelsen er ganske stabil på rundt 30 fremmøtte til hver gang. 

Fagdagen i år ble arrangert i Bø 5.mai. Temaet var: «Overgrep og omsorgssvikt». Temaet ble belyst av 

Anne-Karine Tverråen fra vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark, Frode Thorsås, 

Familievoldskoordinator ved Telemark Politidistrikt og Astrid Sandmoe, sykepleier og forsker ved 

NKVTS. 100 deltagere møtte frem og fikk høre temaet bli belyst fra ulike perspektiver. 
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Tilbakemeldinger fra deltagere i løpet av dagen tyder på at deltagerne fant temaet både interessant 

og nyttig. 

 

Intensjonsavtalene: 

Det er nå totalt seks kommuner som har signert intensjonsavtalen. Arbeidet med å forsøke å 

formalisere samarbeidet med kommunene har av koordinator blitt nedprioritert til fordel for ABC-

satsning og drifting av nettverket. Ny strategi for hvordan flere kommuner skal forplikte seg i 

nettverket må legges. 

 

Interkommunalt kompetansenettverk for velferdsteknologi  

På initiativ fra fylkesmannen i Telemark ble det i 2015 etablert et kompetansenettverk for 

velferdsteknologi. Alle kommunene i fylket deltar. Utviklingssenter for hjemmetjenester er 

koordinator og sekretariat for nettverket. 

Nettverket er primært for personer som aktivt arbeider med velferdsteknologi. Det kan bl.a. være 

prosjektledere, personer med helsefaglig bakgrunn, IKT-ansatte eller innkjøpsansvarlige. 

Tema for møtene settes opp av et arbeidsutvalg, etter innspill fra kommunene. Det inviteres til fire 

nettverksmøter i året.  

Arbeidsutvalget består i dag av:  
Lillian Olsen Opedal – Fylkesmannen i Telemark Bjørn Larsen - Norsk helsenett 
Terje Kili - Bø kommune    Tore Baksaas - Nissedal kommune 
Vidar Stein Andersen - Kragerø kommune  May Omland - Skien kommune 
Heidi Johnsen - UHT  
 
I 2015 er det gjennomført to nettverksmøter og det har variert fra 30 til 45 deltagere. 

Noen av temaene har vært: 

Orientering om responssenterløsninger for trygghetsteknologi i hjemmet, Veikart for 

velferdsteknologi, Status i fylket på området velferdsteknologi gjennom presentasjoner fra alle 

kommunene og presentasjon av rapporten « Prioritering og kompetanse i bruk av velferdsteknologi i 

kommunene i Telemark»  

Skien er en av de 31 utviklingskommunene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og har orientert om 

siste nytt fra egen og nasjonal satsing, på begge møtene. 

 

Kommunikasjonsstrategi 

Lokal kommunikasjon 

USHT Telemark fikk i 2011 sin egen lokale nettside www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter 

Den inneholder informasjon om utviklingssenteret og dets aktiviteter. Prosjekter av mer lokal 

interesse finnes også her. Informasjon om og påmelding til kurs og konferanser som USHT 

arrangerer, finnes her. Videre finnes også en årlig plan/oversikt over aktiviteter i regi av 

utviklingssenteret på denne siden.  

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

alle ledere for virksomhetsområdene sykehjem og hjemmetjenester i fylket.  
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På samme måte er det opprettet en distribusjonsliste for det interkommunale demensnettverket og 

kompetansenettverk for velferdsteknologi. 

 

Kommunikasjonen med Telemark handler i stor grad om informasjon om kurs/konferanser/andre 

kompetansetiltak i regi av USHT eller våre samarbeidspartnere. Vi sender også ut en del forespørsler 

på bakgrunn av henvendelser fra andre. Det kan eksempelvis være kommuner som skal i gang med 

ulike prosjekter eller utviklingstiltak og som henvender seg til USHT for informasjon om hva som er 

gjort på området. Vi informerer og svarer etter beste evne og videreformidler henvendelsene når vi 

ikke har tilstrekkelig oversikt over de ulike aktivitetene i fylket. 

 

USHT får etter hvert mange henvendelser fra ulike aktører om å videresende informasjon.  

Vi vurderer hver henvendelse før den eventuelt videreformidles. Her må vi være kritiske for å ivareta 

rollen som pådrivere på en seriøs måte.  

 

Regional kommunikasjon 

Vi har opprettet en distribusjonsliste med ledere for utviklingssentrene i Sør. Her kommuniserer vi 

råd og tips og utveksler erfaringer som kan styrke oss i rollen som utviklingssenter. 

 

Nasjonal kommunikasjon  

Prosjekter og utviklingstiltak legges fortløpende ut på den nasjonale nettsiden 

www.utviklingssenter.no  

 

Medieomtale 

USHT ønsker i kontakten med media å bidra til å løfte frem det forbedringsarbeidet som gjøres både 

lokalt og i fylket for øvrig. 

Lørdag 12. juli hadde Telemarksavisa et helsides oppslag om Utviklingssenteret for sykehjem. 

Artikkelen beskrev hensikten og arbeidsområdene.  

TA hadde i desember 2015 en omtale av kartleggingsstudien på velferdsteknologi gjennomført av 

Senter for omsorgsforskning sør og UHT Telemark  

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.  

 

Omsorgsplankonferanse 

I samarbeid med fylkesmann ble det i april avholdt konferanse med tema «På vei mot Omsorg 2020 – 

Pasientsikkerhet, velferdsteknologi og demensomsorg». Ledere og ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene i kommunene ble invitert til en erfaringskonferanse over to dager i Seljord. 

Temaene var blant annet:  
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• Omsorg 2020 – innovasjon i praksis  

• Nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd  

• ABC satsing og Demensfyrtårn i Telemark  

• Velferdsteknologi og lovverket som regulerer bruk av tvang 

• Erfaringer med velferdsteknologi i Skien, en av ressurskommunene i det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet 

• Pasientsikkerhet – om pasientsikkerhetsprogrammet, fallforbygging og nettverksarbeid 

• Samtykkekompetanse – vurderinger og dokumentasjon 

• Presentasjon av studier på områdene demens, velferdsteknologi og overganger fra frisk til 

syk.  

Erfaringskonferanse ernæring  

Helsedirektoratet inviterte i mars til erfaringskonferanse med tilskuddsmottakerne fra 

tilskuddsordningen «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorg»  

UHT deltok med Abstract og med et innlegg om erfaringene fra «Ernæringspraksis i fokus», et 

prosjekt som ble gjennomført i hjemmetjenestene i Porsgrunn fra 2010 til 2013 

 

Frie midler  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester avsatte kr. 100 000 til utdeling av ”frie midler” i 

2015. 

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 seks gode søknader på i alt kr 190 000. Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenester vurderte søknadene og innvilget midler til fire prosjekter. 
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Prosjekt Kommune Avdeling  

 

Holdningsskapende arbeid for personalet som jobber med 

personer med demens. 

Målet er å ha en felles holdning/kultur i hvordan en møter personer 

med demens. 

To felles samlinger i to like omganger slik at alle ansatte har 

mulighet til å møte opp.  Undervisning/veiledning av personalet 4A 

alderspsykiatri.  

Kontaktperson: Leslie Van Der Voorde 

Telefon: 35 05 96 20/ 48 12 67 07 

leslie.van.der.voorde@bo.kommune.no 

 

Bø 

 

Bø sjukeheim,  

skjerma avdeling 

 

Nytt liv og engasjement for ansatte i demens omsorgen.  

Hensikten er å bidra til at personalet får nyttig og praktisk kunnskap 

om hvordan man håndterer mennesker med aldersdemens med 

vanskelig adferd.  

Målet er å skape trygghet i personalgruppa gjennom å tilføre 

kunnskap.  

Kontaktperson: Ingjerd Helgen 

Telefon: 413 76 369  

Ingjerd.helgen@sauherad.kommune.no 

 

Sauherad 

 

Furumoen 

omsorgssenter 

 

Kan bruk av sanserom skape trygghet, gi økt glede og forebygge 

uro blant demente? 

Hensikten med prosjektet er å bygge opp et sanserom, og 

kompetansen om miljøbehandling og sanseterapi hos de ansatte 

Kontaktperson: Ida Amanda Søderholm 

Telefon 35 50 92 06 

Ida.amanda.soderholm@skien.kommune.no 

 

Skien 

 

Gulset sykehjem 

og bokollektiv 

 

Fotmassasje for å forebygge og behandle utfordrende adferd hos 

personer med demens. 

Hensikten er å prøve ut fotmassasje som tiltak for å redusere 

utfordrende adferd hos personer med demens sykdom.  

Målene er å redusere medikamentbruk, redusere utfordrende adferd 

og gi pasientene bedre livskvalitet. 

Prosjektet gjennomføres på fire pasienter hvor det kartlegges adferd 

før og etter intervensjon.  

Kontaktperson: Elisabeth Fossen Haugeto 

Telefon: 454 16 654 

Elisabeth.f.haugeto@kragero.kommune.no 

 

Kragerø 

 

Marienlyst 

sykehjem 
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Dialogmøte om frie midler  

USHT inviterte årets mottakere av frie midler til dialogmøte 10. november.  

Av årets tilskuddsmottakere hadde de fleste erfaringer med både prosjektarbeid og presentasjoner. 

USHT valgte derfor å invitere til et møte hvor tilskuddsmottakerne fikk presentere sine prosjekt og vi 

hadde en dialog om hvordan USHT kan bistå med råd og veiledning i prosjektperioden.  

 

Forelesninger ved Høgskolen i Telemark  

Ansatte ved USHT har hatt forelesninger ved høgskolen i bachelorutdanningen for sykepleiere og 

videreutdanningen Aldring og eldreomsorg. Temaene har vært en presentasjon av prosjekt og 

utviklingsarbeid i regi av USHT og undervisning om å arbeide i hjemmesykepleien.  
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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  


