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Forord
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenesters (USHT) overordnede
mål er å bidra til styrke kvaliteten i
helse- og omsorgstjenestene gjennom
fag- og kompetanseutvikling og
spredning av ny kunnskap, nye løsninger
og nasjonale føringer.
2019 har vært et spennende år for oss i
USHT Telemark. Fylkene Vestfold og
Telemark skal slås sammen fra 2020 og
vi har vært spent på hvilken betydning
det vil få for USHT og vertskommunen
Porsgrunn. Senhøstes kom beskjeden om
at USHT strukturen opprettholdes til og
med 2023. USHT Telemark vil fortsatt ha
de «gamle» Telemarkskommunene som
nedslagsfelt.

Marit Skraastad
FoU-leder, USHT Telemark

Året har også gitt oss spennende og
positive bekjentskaper i det nye embetet
til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Samarbeidet med USHT Vestfold har
også blitt tettere. Dette lover godt.
Aktiviteten i utviklingssenteret har vært
høy. Vi ønsker å være forutsigbare og
levere det vi lover med god faglighet til
riktig tid. Beklageligvis stod vi uten
nettside fra september og ut året.
Vi vil rette en stor takk til alle våre
samarbeidspartnere. I dialog med
kommunene vil vi kunne bidra til utvikling
innenfor nasjonale satsingsområder,
med utgangspunkt i lokale behov.
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Ansatte
Organisering

Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester finansieres
gjennom årlige tilskudd fra
Helsedirektoratet. Det søkes om
økonomisk støtte fra Fylkesmannen
og andre organisasjoner. 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 hatt kontorer ved St.
Hansåsen sykehjem, Mule 10.

Utviklingssenteret har et fag- og
samarbeidsråd som skal bidra til
måloppnåelse i henhold til
samfunnsoppdraget.
Fag og samarbeidsråd har
representanter fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Senter for omsorgsforskning Sør
Porsgrunn kommune
Sykehuset Telemark HF
Universitetet i Sørøst-Norge
KS
Norsk sykepleierforbund
Fagforbundet
Kommunerepresentanter fra
hver region i fylket

Marit
Skraastad

Heidi
Johnsen

Wenche Risnes

Kristine
Nybu Selander

FoU-leder

Rådgiver

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Intensivsykepleier,
embetseksamen i
sykepleievitenskap

Sykepleier med
videreutdanning innen
helserett og demens

Intensivsykepleier

Sykepleier med
videreutdanning innen
velferdsteknologi

Ansatt | 100%

Ansatt | 100%

Prosjektansatt | 100%

Det er gjennomført to møter i fag og
samarbeidsråd i 2019.

Vigdis Aaltvedt

Aud Fleten

Kristin Johansson

Prosjektmedarbeider

Kommunalsjef for
helse og omsorg

Virksomhetsleder
sykehjem

Fagansvarlig
for USHT

Personalleder
for USHT

Sykepleier MSc.
Ph.D.-kandidat
Offentlig sektor Ph.D.

Ansatt | 25%

Prosjektansatt | 20%
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Hovedaktiviteter i 2019
Leve hele livet
Eldrereformen - Leve hele livet trådte i kraft 1.
januar 2019. Fokusområdene er et aldersvennlig
Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider,
helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Utviklingssentrene har fått i oppdrag å være med
i arbeidet med å planlegge og følge opp
eldrereformen, samt være en del av det regionale
støtteapparatet. Støtteapparatet består av
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, KS, USHT
Vestfold og USHT Telemark. FM har lederansvar.
Med åpningskonferansen i Ælvespeilet 20.
august markerte Vestfold og Telemark den

5-årige satsningen for sammen å skape
aldersvennlige lokalsamfunn og gode helse- og
omsorgstjenester for alle over 65 år uavhengig
av bosted.
Sammen med kommunene i regionen møtte også
representanter fra sykehus, hjelpemiddelsentraler,
pasient- og brukerombud, eldreråd og frivillige
organisasjoner og lag i Vestfold og Telemark.
I programmet sto tre områder sentralt; Reformens
innhold, «Samskaping» som metode ved Lars
Kobro, Universitetet i Sør Øst Norge og ledelse av
kvalitetsarbeid ved Kathrine Cappelen, Senter for
omsorgsforskning sør.
I tillegg ble kommunene utfordret på spørsmålet
«Hva er viktig?» i arbeidet videre med Leve hele
livet- reformen.
Det regionale støtteapparatet gjennomførte 8
dialogmøter med kommunene fra 15.oktober til
4.desember. USHT Telemark deltok på 6 av
møtene hvor det ble lagt til rette for Telemarks
kommuner.
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Demensnettverket i Telemark er 10 år
Demensnettverk
Nettverket har vært i drift i 10 år og dette ble
markert på nettverksmøtet i Seljord 10.
desember. Vi kan se tilbake på 10 år med mange
spennende temaer Det interkommunale
demensnettverket i Telemark er et viktig fora for
spredning av de nasjonale føringene, nye verktøy
og gode eksempler. Alle kommunene i fylket er
representert i nettverket, sammen med
sykehuset Telemark. Demensnettverket ledes av
USHT i samarbeid med et interkommunalt
arbeidsutvalg, som sammen arrangerer 3 årlige
nettverksmøter og en årlig fagdag om demens.
Fagdagen ble også i 2019 arrangert på Bø hotell
med fire ulike tema:
• Delir/akutt hjernesvikt hos eldre og hos
personer med demens sykdom
• Hva er normal aldring i forhold til demens?
• Demens og palliasjon, e-læringsprogram
• Demens vennlig samfunn

Fagnettverk for hverdagsrehabilitering
Fagnettverk for hverdagsrehabilitering ble
etablert i 2017. Målet med nettverket er å bidra til
faglig påfyll, utveksling av erfaringer og å bygge
relasjoner på tvers av kommuner og faggrupper.
USHT leder fagnettverket i samarbeid med et
arbeidsutvalg bestående av representanter fra
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, samt
fagpersoner som jobber med hverdagsrehabilitering i Skien, Porsgrunn og Bø kommune.
Fagpersoner fra 12 ulike kommuner har deltatt i
fagnettverket.
I 2019 har vi gjennomført to nettverksmøter, med
fokus på sykepleierrollen i hverdagsrehabilitering,
registrering/ gevinstrealisering og samarbeid
mellom hverdagsrehabilitreringsteam,
hjemmetjenester og tjenestekontor.
Arbeidsutvalget for hverdagsrehabiliteringsnettverket arrangerer også en årlig fagdag i
rehabilitering, som ble avviklet i februar 2019 på
Bø hotell. Fagdagen hadde 120 deltakere hvorav
samtlige kommuner i Telemark var representert.
Tema for fagdagen i 2019 var «Faglig forsvarlige
tjenester innen kommunal rehabilitering – hva
skal til?».
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Kompetansenettverk for velferdsteknologi
Nettverket ble etablert i 2015 og har deltagere
fra alle kommunene i fylket.
Målet for nettverket er å heve kompetansenivået
i kommunene og sette alle bedre i stand til å
møte utfordringene framover. Et arbeidsutvalg
med representanter fra kommunene i Telemark,
KS og USN, planlegger og gjennomfører
nettverksmøtene.
Det har vært to kompetansenettverksmøter i
2019.
Kommunene i Vestfold og Telemark samarbeider,
med støtte fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, i et prosjekt om implementering av
velferdsteknologiske løsninger. Dette prosjektet
ledes av Skien kommune og USHT deltar i
prosjektgruppen. For å unngå parallelle og
konkurrerende aktiviteter har det også i 2019
vært et tett samarbeid mellom prosjektet og
nettverket. Aktivitetene i prosjektet er samstemt
med aktivitetene i nettverket – og omvendt.

Erfaringskonferanse
I september inviterte prosjektet og
kompetansenettverket til felles konferanse for
kommunene i Vestfold og Telemark. Hovedtema
var erfaringsdeling rundt innføring og bruk av ulik
teknologi. Konferansen fikk støtte til
gjennomføring av Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark og hadde god oppslutning med 220
deltakere. Leverandører deltok med stands og fikk
vist frem ulik teknologi. Konferansen var også
oppstartsseminar for nye deltakere i
opplæringsprogrammet ABC velferdsteknologi.
Fagdag om dokumentasjon og taushetsplikt
Dokumentasjon og taushetsplikt er områder som
opptar både ledere og klinikere. Dette temaet har
flere ganger vært tatt opp i utviklingssenterets
årlige møter med kommunene.
14. november ble det arrangert fagdag på
Ulefoss samfunnshus, med 150 deltakere.
Hovedtemaene var regelverket og god praksis for
dokumentasjon, samt helsepersonells
taushetsplikt satt opp mot plikten til samarbeid.

Pasient og brukerombudet i Telemark delte noen av
sine erfaringer om temaene i møte med pasienter og
pårørende.
ICNP – veiledende sykepleieplaner er innført i flere
Vestfoldkommuner. USHT Vestfold og NSF fortalte
om hvordan de har samarbeidet i prosjekt for å
utvikle planer og hvordan arbeidet videreføres i
ressursnettverk for dokumentasjon i Vestfold.
Hukommelsesstimulerende terapi – HST
12. september ble det arrangert kursholderkurs på
Ulefoss samfunnshus.
HST er en evidensbasert korttidsintervensjon der
hovedmålet er å bedre kognisjonen ved hjelp av
teknikker som påvirker en rekke kognitive funksjoner.
Bedret kognitiv funksjon fører til økt livskvalitet og
selvstendighet.
18 personer fra fire kommuner deltok på kurset og er
klar for å gjennomføre en 7 ukers intervensjon i sin
kommune.
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ABC opplæringsprogram

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.
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Telemark tilbyr ABC-opplæring
innen eldreomsorg, demensomsorg og tjenester
til personer med utviklingshemming, samt ulike
fordypninger og påbygning innen de forskjellige
fagområdene (se figur over). ABCopplæringsprogrammet er utviklet av nasjonalt
kompetansesenter for Aldring og helse på
oppdrag fra Helsedirektoratet, og

Utviklingssenteret er underleverandør av
ABC-opplæringen i Telemark.
I 2019 har 319 personer fra 12 ulike kommuner
deltatt i ABC-opplæring. 85 % av disse har
fullført ABC-opplæringen i 2019, og flere venter
på å få tatt igjen mangler for å få godkjent
opplæringen.

Om ABC-opplæring:
ABC-opplæringen foregår i hovedsak over 1
år og baserer seg på en kombinasjon av ulike
læringsmetoder, noe som gir stor
læringseffekt både når det gjelder utvikling
av kunnskap og holdninger.

ansatte på alle fagnivåer, fra ufaglærte til
høyskoleutdannede. Det er ingen eksamen i
ABC-opplæringen. Alle som har deltatt i
opplæringsprogrammet får et ABC-bevis når
opplæringen er dokumentert gjennomført.

Opplæringspakken består av fagseminarer
hvert halvår, egenstudier av aktuelt og
oppdatert fagstoff, samt månedlig
deltakelse i studie-/ refleksjonsgrupper
sammen med kollegaer fra egen
arbeidsplass. ABC-opplæringen stiller ingen
krav til forkunnskaper, og målgruppen er

Mange av fagpermene er lest inn på lydfiler
som kan lastes ned og lyttes til der man selv
måtte ønske. Dette gjør at opplæringen
også er tilgjengelig for ansatte med
språkutfordringer, lesevansker eller andre
lærevansker.

Målet med opplæringen er å gi ansatte
grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon
og velferdsteknologi, 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
Velferdsteknologiens ABC, og USHT Telemark og
USHT Vestfold har valgt å samarbeide om dette.
Våren 2019 var det 46 deltakere fra til sammen 6
kommuner i Telemark som fullførte opplæringen.
Oppstartsseminaret for ny runde ble holdt i
september 2019, som en del av
erfaringskonferanse for Velferdsteknologi, og det
er nå 42 deltakere fra 6 kommuner i Telemark
som er med.

Lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt
Lindringens ABC
I november 2018 arrangerte USHT fagdager i
forbindelse med Lindringens ABC. Foruten
fagdag består ABC permen av tre hefter med
tilhørende refleksjonssamlinger. Dette tilbudet
gikk til Nome og Porsgrunns sykehjem. 40
deltagere fra Nome og 76 fra Porsgrunn startet
opp med fagdag. I løpet av vinteren og våren
2019 gjennomgikk henholdsvis 30 i Nome og 69 i
Porsgrunn heftene og refleksjonsgruppene og
kunne motta kursbevis.
Digital opplæringspakke
Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra
helsedirektoratet utarbeidet en digital
opplæringspakke for å styrke kompetansen til
helsefagarbeidere og ufaglærte
Utviklingssentrene skal være pådrivere for at
kommunene tar i bruk opplæringsprogrammet.
USHT i Telemark og i Vestfold samarbeider om å
tilby opplæring til fagpersoner som skal være
mentorer og lede opplæringen i egen kommune.
Kragerø og Porsgrunn kommune har deltatt på
mentoropplæring i 2019.

Foto: Jørgen Kasin
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Pasientsikkerhet
Utviklingssenteret i Telemark har i 2019
videreført arbeidet med tiltak for å redusere
pasientskader og forbedre pasientsikkerhet.

På 1.samling i januar presenterte teamene sine mål
med arbeidet, de fikk en faglig oppdatering, mer
om forbedringsmetodikk og arbeidet i eget team.
Det kom opp et forslag om å lage et lommekort
med de viktigste momentene ved vurdering av
samtykkekompetanse. USHT har laget et første
utkast som blir prøvd ut i kommunene og som
skal revideres i samarbeid med jurist ved Aldring
og helse.

Læringsnettverk om
samtykkekompetansevurdering
Med bakgrunn i Fylkesmannen i Telemark sitt
brev til kommunene september 2017 var det et
ønske om at USHT i Telemark skulle arbeide med
samtykkekompetansevurdering. Vi valgte å starte
med en åpen fagdag 1.november 2018 som et
utgangspunkt for et «mini» læringsnettverk i
2019 med tre samlinger.
Samtykkekompetansevurdering berøres innen
Pasient og brukerrettighetsloven, psykisk
helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Ønske fra kommunene var at alle tre lover
ble ivaretatt.
Det var stor interesse med 240 deltagere på
fagdagen og 23 team fra 12 kommuner med i
læringsnettverket.
Hovedtema på fagdagen var lovverket og
erfaringer fra tjenestene. Videre informerte
Pasient og brukerombudet i Telemark om sine
erfaringer og Hjemmetjenesten i Skien kommune
presenterte sitt opplæringsprogram.
Til slutt litt om forbedringsarbeid generelt og
tilbudet om å delta i et mini-læringsnettverk.

Til samling 2 i april hadde alle sendt inn
statusrapport og fire team la fram arbeidet sitt.
Stor aktivitet og engasjement. Deling av
utfordringer og gode erfaringer.
På siste samling i november hadde Fylkesmannen
i Vestfold og Telemark innlegg om sine erfaringer
fra tilsynssaker og dokumentasjonen som ble
sendt dem i forbindelse med tvangstiltak, samt
tanker om tvangsbegrensningsloven NOU
2019:14.
Mellom samlingene jobbet teamene aktivt med
tiltak i egen virksomhet.
Forebygging og behandling av underernæring
USHT inviterte til læringsnettverk høsten 2018.
Kommunene Bamble, Tinn, Hjartdal, Nome og
Porsgrunn deltok og har tatt i bruk det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for
forebygging og behandling av underernæring.
Både sykehjem og hjemmetjeneste var
representert.
Læringsnettverket ble gjennomført i perioden
oktober 2018 til juni 2019. En åpen fagdag om
ernæring markerte oppstarten, deretter 3
nettverksmøter.

Forebygging og behandling av underernæring,
feilernæring og overvekt
til personer med utviklingshemming
I november 2019 arrangerte USHT Telemark
fagdag innen Ernæring og utviklingshemming
ved Ulefoss samfunnshus, med 60 deltakere fra
10 kommuner. Målgruppen for fagdagen var
ledere og ansatte som arbeider innen kommunale
tjenester til personer med utviklingshemming.
Temaet ble etterspurt i USHT Telemark sitt møte
med kommunene i februar 2019, og fagdagen ble
arrangert for å imøtekomme kommunenes ønske.
Som en videreføring av dette vil USHT invitere til
et læringsnettverk innen ernæring og
utviklingshemming som etter planen vil starte

opp i løpet av 2020. I læringsnettverket vil
teamene som deltar, jobbe med implementering
av «Tiltakspakke for forebygging av
underernæring, feilernæring og overvekt hos
pasienter med utviklingshemming». Tiltakspakken er basert på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke om forebygging av
underernæring hos eldre, som er videreutviklet
og tilpasset og til målgruppen av USHT Vestfold.
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Innovasjon og forskning
DigiPas
«Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre
pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i
kommunehelsetjenesten» (DigiPas)
DigiPas vil gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, etablere kunnskap
som er sentral for digitalisering i
kommunehelsetjenesten både regionalt og
nasjonalt.
USHT er representert i styringsgruppen og
koordinerer referansegruppen/følgekommunene
knyttet til prosjektet. Skien kommune er
prosjekteier med Sintef som prosjektleder.
Det ble gjennomført ett møte i referansegruppen
i 2019.
Kommunene i Vestfold, Telemark og Buskerud ble
invitert til Porsgrunn i april for å høre om DigiPas
og teknologier/løsninger som implementeres eller
prøves ut. Foruten prosjektkommunene var
representanter for 15 kommuner til stede i møtet

Offentlig sektor PhD
«Hvordan legge grunnlag for en individuelt
tilpasset oppfølging av yngre personer med
demens? En studie av vedtaksprosessen i to
kommuner». Prosjektet er fireårig og startet i
2018. Skien kommune er prosjektansvarlig.
Porsgrunn kommune er samarbeidspart og USHT
har prosjektlederansvaret.
PhD kandidat er Vigdis Aaltvedt. Hun er nå
engasjert i USHT i 25 % stilling, med hovedfokus
på vårt arbeid innen området demens.

18–19

Utviklingssenteret
som samarbeidspart
Utviklingssenteret kan bidra med undervisning,
råd, veiledning og prosess-støtte i forbedrings og
utviklingsarbeid. Erfaringsdeling og
nettverksbygging er også en viktig del av vårt
arbeid.
Dette løses på mange måter, blant annet ut fra de
henvendelsene vi får.
Noen aktiviteter i 2019
Undervisning
• Forebyggende og helsefremmende arbeid,
for bachelorstudenter i sykepleie ved USN
• Bruk av klinisk kartleggingsverktøy, for 		
sykepleiere i hjemmetjenesten i Porsgrunn
• Undersøkelser og observasjoner ved fall
hos hjemmeboende, for sykepleiere i
hjemmetjenesten i Porsgrunn
• «Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som 		
utsettes for overgrep- med fokus på 		
hjemmetjenestens pasienter». Konferanse
Vold og trusler i nære relasjoner, Østfold
Arbeidsutvalg, styrings og referansegrupper
• Arbeidsutvalget for palliasjonsnettverk i 		
Telemark
• Arbeidsutvalg nettverk for ansatte i tjenester
til utviklingshemmede ledet av HAVO
• Styringsgruppe for ressursnettverk 		
dokumentasjon i Vestfold
• Styringsgruppe for DigiPas prosjektet
• Referansegruppe for ny studieplan i bachelor
sykepleie ved USN
• Referansegruppe utredning av behov for 		
formell kompetanse i Telemark ved USN/SOF

• Faglig referansegruppe for regionalt 		
kompetansesenter for pasient og pårørende
opplæring (RK-PPO)
• Arbeidsgruppe for Revidering av delavtale om
kompetanseoverføring, faglig nettverk, 		
hospitering, forsking og praksis mellom 		
sykehuset Telemark HF og kommunene
Erfaringsdeling og spredningsarbeid
• Samarbeid med regionalt nettverk for 		
Huntingtonpasienter
• Redaktør for «Verktøykasse velferdsteknologi»
utarbeidet av velferdsteknologiprosjektet i
Vestfold og Telemark
• Koordinator for fagnettverk for 			
fagutviklingssykepleiere i sykehjem i
Porsgrunn kommune
• Informanter for masterstudenter om 		
brukermedvirkning
• Helsetankesmia i Vestfold
Samarbeid med de øvrige utviklingssentrene
Helsedirektoratet har arrangert to felles samling
for utviklingssentrene i 2019.
USHT i Vestfold inviterte til todagers samling for
utviklingssentrene og senter for
omsorgsforskning i region sør i juni.
USHT Vestfold og USHT Telemark samarbeider
om ABC velferdsteknologi og digital
opplæringspakke for Lindrende omsorg
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Kommunedeltagelse i Telemark
Læringsnettverk
Pasientsikkerhet

Interkommunale
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22–23

Satsingsområder
mot 2023

> Kvalitetsreformen for eldre Leve
hele livet (2019 – 2023)
> Demens
> Velferdsteknologi
> Pasientsikkerhet og
forbedringskompetanse
> Rehabilitering og
hverdagsrehabilitering
> Lindrende omsorg
> Pasient, bruker og
pårørendeinvolvering
> Tjenester til personer med
utviklingshemming

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 helseog omsorgstjenestene i eget
fylke, først og fremst i sykehjem
og hjemmebaserte tjenester.

www.usht-telemark.no
usht@porsgrunn.kommune.no

www.usht.no

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.

