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Innhold Forord 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal 
satsing og et av virkemidlene for å 
realisere målene i stortingsmelding 29 - 
Morgendagens omsorg og 
stortingsmelding 26 - Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Ideen om det som i dag er 
utviklingssenter startet allerede i 1996 
og har utviklet seg fra et prosjekt med 
tre utvalgte undervisningssykehjem – i 
Oslo, Bergen og Trondheim – frem til 
dagens ordning med ett utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester i hvert 
fylke. 

I Telemark er det Porsgrunn som er 
vertskommune for USHT, med 18 
kommuner i sitt nedslagsfelt. 

1. juni 2017 ble utviklingssentrenes 
strategidokument fra 2011 til 2015 
«Utvikling gjennom kunnskap» erstattet 
med et nytt samfunnsoppdrag. 
Samfunns oppdraget setter rammene for 
arbeidet i USHT og er forpliktende for 
vertskommunen.

Det overordnede oppdraget er å bidra til 
styrke kvaliteten i helse- og omsorgs-
tjenestene gjennom fag- og 
kompetanse utvikling og spredning av ny 
kunnskap, nye løsninger og nasjonale 
føringer. 

2017 har vært preget av omstillinger og 
høy aktivitet for å imøtekomme for-
ventningene i samfunnsoppdraget og 
det årlige tildelingsbrevet fra 
Helsedirektoratet. 

Marit Skraastad 
FoU-leder, USHT Telemark
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Utviklingssenteret har et fag- og 
samarbeidsråd som skal bidra til 
måloppnåelse i henhold til 
samfunnsoppdraget. 

Fag- og samarbeidsrådet har 
representanter fra:

• Fylkesmannen i Telemark
• Senter for omsorgsforskning Sør 
• Porsgrunn kommune 
• Sykehuset Telemark HF
• Høgskolen i Sørøst-Norge 
• KS
• Norsk sykepleierforbund
• Fagforbundet 

Det er gjennomført to møter i fag- og 
samarbeidsrådet i 2017.

Organisering Ansatte

Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester finansieres 
gjennom årlige tilskudd fra 
Helsedirektoratet. Det søkes om 
økonomisk støtte fra Fylkesmannen 
og andre tilskuddsordninger. I tillegg 
bidrar Porsgrunn kommune med 
driftsoppgaver og faglige ressurser. 

- - 

USHT Telemark er organisert med 
Porsgrunn som vertskommune. 

- - 

Vi er administrativt knyttet til 
kommunalsjefsområdet Helse og 
omsorg, og har kontorer ved 
St.Hansåsen sykehjem. 

Heidi  
Johnsen

Rådgiver 

Sykepleier 

Kristine  
Nybu Selander

Sykepleier

Prosjekt innen 
velferdsteknologi

Marit  
Skraastad

FoU-leder

Intensivsykepleier, 
embetseksamen i 
sykepleievitenskap

Elizabeth  
Reiss-Andersen

Ergoterapispesialist 

Master i rehabili tering . 
ABC-opplæring  
og nettverk hverdags-
rehabilitering

Ansatt  |  100% Ansatt  |  100% Prosjektansatt  |  80% Prosjektansatt  |  20%

Ansatte fra vertskommunen som er tilknyttet senteret gjennom FoU-samarbeid:

Hanne Karlberg 
Rådgiver, rådmannens stab

Kjetil Strandi 
Konsulent,  
HR avdelingen

Narve Bråthen 
Fastlege og kommunal 
praksiskoordinator

Wenche Synnøve Larsen  
Systemansvarlig Gerica 
Tjenestekontoret

Svend Martin Østevik  
Sykehjemsoverlege

Anne Kirsti Hals 
Rådgiver, rådmannens stab

Lisbeth Kristensen 
Konsulent,  
tjenestekontoret

Susanne Collier  
Leder,  
koordinerende enhet
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Demensnettverk 
Det interkommunale demens nettverket i 
Telemark ble etablert i 2009. Alle kommunene i 
fylket er representert i nettverket, sammen med 
sykehuset Telemark og fylkesmannen. 

I 2017 var det tre møter i nettverket og en 
fagdag som var åpen for alle. 

Tema på fagdagen 3. mai var «Pårørende og 
demens, belastning og støttetiltak» Tema 
engasjerte og det var 118 deltagere.

Fagnettverk for hverdags rehabilitering
USHT og Fylkesmannen i Telemark inviterte i 
2017 alle kommuner som har hverdags-
rehabiliteringsteam, og de som har tenkt å starte 
opp med hverdagsrehabilitering til å være med i 
et fagnettverk. Målet med nettverks arbeidet er å 
styrke kunnskaps- og erfarings utvekslingen 
mellom kommuner, fag- og forskningsmiljøer og 
fylkesmannsembetet i Telemark. På den måten å 
sette alle i bedre stand til å møte utfordringene 
fremover.

En åpen fagdag i Bø 1. juni markerte oppstarten 
på nettverket. Det møtte 98 deltagere fra hele 
fylket. 

Det er arrangert ett nettverksmøte i 2017 og til 
nå er det er 10 kommuner som deltar.  

Kompetansenettverk for velferdsteknologi 
Nettverket ble etablert i 2015 og har deltagere 
fra alle kommunene i fylket. 

I 2017 ble det etablert et felles prosjekt i 
Telemark og Vestfold, hvor 26 kommuner 
samarbeider om implementering av velferds-
teknologiske løsninger. 

I den forbindelse har det i 2017 vært et utstrakt 
samarbeid mellom prosjektet og nettverkene for 
velferdsteknologi i Telemark og Vestfold. 
Aktivitetene i prosjektet er samstemt med 
aktivitetene i nettverkene – og omvendt.

Det har vært tre nettverksmøter – ett av disse 
sammen med nettverket i Vestfold – og en åpen 
fagdag/ konferanse felles for Telemark og 
Vestfold. 

Konferansen hadde god oppslutning med 220 
deltakere. Her var også leverandører av ulike 
velferdsteknologiske løsninger invitert til å stille 
med stands. 

Hovedaktiviteter i 2017 
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ABC opplæringsprogram 
ABC-opplæringen er utviklet ved nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse. 
Programmet består av ABC-permer på ulike 
fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på 
arbeids plassen og halvårlige fagseminar med 
under visning. USHT samarbeider med aldring og 
helse og har ansvar for å koordinere opplæringen 
i Telemark og tilby fagseminarer innen de ulike 
fagområdene.

Det er totalt ca 145 deltagere som har 
gjennomført ulike ABC-permer rundt i fylket i 
2017. I tillegg har 101 deltagere startet på nye 
permer. Totalt ni kommuner har i løpet av 2017 
hatt deltagere med i ABC-opplæringen. 

ABC velferdsteknologi
KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i 
Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig 
opplæringspakke for ansatte i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene.

Målet med opplæringen er å gi ansatte 
grunnleggende kompe tanse i tjeneste innovasjon 
og velferds teknologi, slik at de kan delta i vurdering, 
utvikling, implementering og oppfølging av nye 
helse og omsorgstjenester i kommunene.

USHT har fått i oppdrag av helsedirektoratet å 
bidra til gjennomføringen av Velferds-
teknologiens ABC. 

2017 er det første året med denne opplæringen 
og det er lagt opp til tre fagseminarer hvor USHT 
Telemark og Vestfold samarbeider om gjennom-
føringen. Det er arrangert to fagseminarer i 2017 
og i Telemark er det i alt 26 deltagere fra tre 
kommuner. 

Pasientsikkerhet
Utviklingssenteret i Telemark har også i 2017 
arbeidet med tiltak for å redusere pasientskader 
og forbedre pasientsikkerheten.

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» 
har hatt egne samlinger og webinarer for 
utviklingssentrene hvor USHT Telemark har 
deltatt. Vi var også med som observatører ved 
første samling av det nasjonale 
læringsnettverket om trygg utskrivning med 
pasienten som likeverdig part. 

Forebygging og behandling av underernæring
Avdeling Midtsoga ved Vinje sjukeheim har tatt i 
bruk det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for 
forebygging og behandling av underernæring og 
har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk i 2017.

USHT har veiledet det lokale forbedringsteamet 
underveis og deltatt sammen med teamet på 
samlingene i læringsnettverket.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Tinnebyen sone i Notodden kommune har tatt i 
bruk det nasjonale pasientsikkerhets-
programmets tiltakspakke for tidlig oppdagelse 
av forverret tilstand og har deltatt i et nasjonalt 
læringsnettverk i 2017.

USHT har veiledet det lokale forbedringsteamet 
underveis og deltatt sammen med teamet på 
samlingene i læringsnettverket.

Innovasjon og forskning 

Utviklingssenteret har i 2017 vært 
engasjert i flere forprosjekter som 
handler om digitalisering i helse og 
omsorgstjenestene. 

Målet med dette arbeidet er å etablere 
et kunnskapsgrunnlag knyttet til 
behovet for digitale arbeidsverktøy for 
bedre samhandling og oppfølging av 
pasientsikkerhet – blant annet knyttet 
til legemidler, fall og ernæring i 
kommune helsetjenesten. 

Samarbeidsparter i prosjektene er blant 
annet stiftelsen Sintef, Senter for 
omsorgsforskning sør, Skien kommune 
som ressurs kommune i det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet, en rekke 
andre kommuner i region sør/øst og 
utviklings sentrene i Oslo, Akershus, 
Vestfold, Rogaland og Hordaland. 

USHT har i 2017 også vært pådriver og 
koordinert en prosess rundt søknad om 
tilskudd til en offentlig sektor PhD. 
Dette er et samarbeid mellom Skien og 
Porsgrunn kommune og bygger på et 
mangeårig utviklingsarbeid fra et felles 
prosjekt kalt «Kroniker satsingen». 

Doktorgrads prosjektet har tittelen 
«Hvordan legge grunnlag for en 
individuelt tilpasset oppfølging av 
yngre personer med demens? En studie 
av vedtaksprosessen i to kommuner»

USHT har lagt til rette for forskning 
ved å skaffe informanter i egen og 
andre kommuner på forespørsler fra 
forskningsinstitusjoner.
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Interkommunale  
fagnettverk

Nasjonale læringsnettverk 
Pasientsikkerhet

ABC-opplæring ABC-opplæring Konferanser/ 
Fagdager

Kompetanse-
nettverk 

Velferds-
teknologi

Demens-
nett verk

Fag  nett verk 
Hverdags-

rehabili tering

Tidlig 
opp dagelse  
av forverret 

tilstand 

Forbygging av 
under  ernæring

Demens omsorgens ABC Psykiske 
sykdommer i 

eldre år

Musikk  basert 
miljø  behandling

Mitt livs 
ABC

Velferds-
teknologiens 

ABC

Velferds-
teknologi

Demens Hver dags-
rehabili teringPerm 1 Perm 2 Miljø-

behandling

Bamble • • • • • • • • Bamble

Bø • • • • • • • Bø

Drangedal • • • • • • • Drangedal

Fyresdal • • • • • Fyresdal

Hjartdal • • • • • Hjartdal

Kragerø • • • • • Kragerø

Kviteseid • • • • Kviteseid

Nissedal • • • • • Nissedal

Nome • • • • • • Nome

Notodden • • • • • Notodden

Porsgrunn • • • • • • • • • Porsgrunn

Sauherad • • • • • • Sauherad

Seljord • • • • • Seljord

Siljan • • • • • Siljan

Skien • • • • • • • • • • • Skien

Tinn • • • • Tinn

Tokke • • • Tokke

Vinje • • • • • • Vinje

Kommunedeltagelse i Telemark
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Samarbeid om arrangementer 
I samarbeid med Fylkesmannen i Telemark og 
senter for omsorgsforskning sør arrangerte vi en 
to dagers Omsorgsplankonferanse.

Temaene var ”En faglig sterk helse- og 
omsorgstjeneste” og ”Sammen med bruker og 
deres pårørende”. Det var 150 deltakere på 
konferansen.

Tre dagers grunnkurs geriatri ble avviklet i mars i 
samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse. 48 deltagere gjennomførte 
kurset. 

Råd og veiledning
Utviklingssenteret kan bidra med råd, veiledning 
og prosess-støtte i forbedring- og utviklings-
arbeid. 

I 2017 har vi fått henvendelser og samarbeidet 
med flere kommuner blant annet i forhold til 
forbedring av pasientsikkerhet på områdene 
ernæring, legemidler, fall og innføring av 
pasientsikkerhetstavler på sykehjem.

USHT har også vært aktivt med i planlegging av 
kompetansetiltak, eksempelvis innen 
velferdsteknologi i forbindelse med et felles 
prosjekt i Vestfold og Telemark, og i simulering 
hjerte-/lungeredning. 

Samarbeid med de øvrige utviklingssentrene. 
Helsedirektoratet hadde en felles samling for 
USHT’ene i september. 

Sandefjord kommune inviterte til ett samarbeids-
møte for utviklingssentrene og senter for 
omsorgsforskning i region sør i august.

USHT Vestfold og USHT Telemark samarbeider 
om ABC velferdsteknologi.

Utviklingssenteret  
som samarbeidspart 
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Satsingsområder  
mot 2020

> Demens 

> Velferdsteknologi 

> Klinisk geriatrisk 
vurderingskompetanse 

> Pasientsikkerhet og 
forbedringskompetanse 

> Rehabilitering og 
hverdagsrehabilitering 

> Lindrende omsorg 

> Pasient-, bruker- og 
pårørendeinvolvering  
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www.usht.no

Utviklingssenter for sykehjem  
og hjemmetjenester i Telemark
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i  
Telemark favner alle 18 kommunene i Telemark.  
Porsgrunn er vertskommune.

USHTs overordnede samfunns-
oppdrag er å bidra til styrke 
kvaliteten i helse- og omsorgs-
tjenestene gjennom fag- og 
kompetanseutvikling og spredning 
av ny kunnskap, nye løsninger og 
nasjonale føringer.

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

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

www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter 

usht@porsgrunn.kommune.no


