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Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 

Le
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e
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Delta i det regionale 
støtteapparatet   

2019 / 
2023 

Spre informasjon om reformen ved 
alle anledninger i møte med 
kommunene. 
 
Etablere nettverk for 
kontaktpersoner (oppstart 26/3)  
 
Erfaringskonferanse i september 
 
Oppfølging av planen som utarbeides 
i det regionale støtteapparatet 
 
De øvrige tiltakene i handlingsplanen 
vil i hovedsak være i tråd med 
reformens intensjon. 
 

Alle kommunene Deltager/ pådriver 

 

 

 

Handlingsplan 2020 
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Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 
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Demensnettverk  Årlig 

Nettverksmøter x 3 

 25.februar 

 …. 

 ….. 

Demenskoordinatorer/ 
fagpersoner som har 
et ansvar for 
demenssyke og deres 
pårørende i 
kommunene i 
Telemark + STHF 

Ansvarlig 

Fagdag demens Årlig Under planlegging høsten 

Ansatte og ledere i 
kommunal helse og 
omsorgstjeneste i 
Telemark og 
alderspsyk STHF 

Ansvarlig  

Legge til rette for 
Personsentrert omsorg 
VIPS eller TID 

2020 

Tilby kursholderkurs? Enten  

 VIPS eller  

 TID (Tverrfaglig 
Intervensjonsmodell ved 
utfordrende atferd ved 
Demens) 

Alle kommunene 

Ansvarlig  
Tilbyr 
tilrettelegging 
 

Forskningsprosjekt 
«Hva skal til for å legge 
grunnlaget for en individuelt 
tilpasset oppfølging av 
hjemmeboende yngre personer 
med demens – en studie av 
vedtaksprosessen i to 
kommuner» 

2018 / 
2022 

Offentlig PhD 

Skien kommune er 
prosjektansvarlig, 
Porsgrunn kommune 
er samarbeidspart. 
Kandidat er Vigdis 
Aaltvedt 

Tilrettelegger/ 
prosjektleder 
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Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 
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Demensomsorgens ABC Årlig 

 
Perm 1 

 Fagseminar 2 – 22.april 

 Oppstartsseminar – 
2.september 

Perm 2 

 Oppstartsseminar – 17.mars 

 Fagseminar 2 – 16.09.20 
Miljøbehandlingspermen 

 Oppstartsseminar 2.oktober 
 

Alle kommunene blir 
invitert 

Underleverandør/ 
seminaransvarlig 

Musikkbasert miljøbehandling  

 
 
 
 
Oppstartseminar 13.oktober 
 
 
 
 

Alle kommunene blir 
invitert 

Underleverandør/ 
seminaransvarlig 
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Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 
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Kompetansenettverk i 
velferdsteknologi 

Årlig 
 

To til tre nettverksmøter 
Erfaringskonferanse i september 
for Vestfold og Telemark 

Alle kommunene er 
deltagere 

Ansvarlig 

Velferdsteknologiprosjektet i 
Vestfold og Telemark om 
implementering av 
velferdsteknologi 

 

23 kommuner – deltar i prosjektet.  
Månedlige møter i prosjektgruppen 

 Erfaringskonferanse i mai 
om endringsledelse 

 Erfaringskonferanse i 
september 

Kommunene i Telemark 
og Vestfold 

Samarbeidspart, 
deltar i 
prosjektgruppen, 
Koordinerer 
aktiviteter i 
prosjekt og 
nettverk 

DigiPas - Digitale løsninger for 
økt kvalitet og bedre 
pasientsikkerhet samt effektiv 
ressursbruk i 
kommunehelsetjenesten 

2018/ 
2020 

Fire prosjektmøter i 
styringsgruppen 
1 møte i referansegruppen 11.mai 
(kommuner på Østlandet) 

Samarbeidspartene er 
Skien kommune 
(prosjekteier), Sintef 
(prosjektleder), Larvik, 
Sandefjord, Horten, 
nedre Eiker, USN, Imatis 
AS, Sensio AS og USHT 
Telemark 

Samarbeidspart, 
deltar i 
prosjektgruppen 
og leder 
referanse-
gruppen 

Velferdsteknologiens ABC 
2017/ 
2020 

Seminar 3 – 21. april  
Oppstartsseminar - 
Erfaringskonferansen i september 
Seminar 2 – desember 

Kommunene i Telemark 
og Vestfold. 
3 kommuner i Telemark 
har meldt behov 

Ansvarlig 
sammen med 
USHT Vestfold 
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Hverdagsrehabilitering nettverk Årlig To til tre nettverksmøter 

Alle kommuner er 
invitert. Pr.1/1 2020 
deltar 12 kommuner  

Ansvarlig 

Fagdag rehabilitering/ 
hverdagsrehabilitering 

Årlig 

Tema: 

 Prehabilitering 

 Nevrorehabilitering 

 Ny teknologi 

 Aktivitetsbasert kognitiv 
kartlegging og intervensjon 
ved bruk av PRPP 

Ælvespeilet, 12.februar  

Alle kommuner i 
Vestfold og Telemark + 
spesialisthelsetjenesten 
er invitert 

Ansvarlig 

Forebygging av vold og trusler 
om vold rettet mot ansatte 
 
Også vold i nære relasjoner, vold 
mot medpasienter, pårørende 
osv. 
 

2020/ 
2021 

I planleggingsfasen. Sonderer 
aktuelle samarbeidspartnere.  
Etablere en referansegruppe 
Evt. prosjekt i samarbeid med USHT 
Vestfold og Telemark (Vestfold) om 
VR briller og opplæring av 
veiledere. 
Prosjektlederstilling i ? %. Søke om 
innovasjonstilskudd.  

Kommunene vil bli spurt 
om deltagelse 
(Midt-Telemark ønsker å 
være forsøks-kommune 
ift simulering) 

Ansvarlig 

Frivillighet? 
2020/ 
2023 

I samarbeid med det regionale 
støtteapparatet for Leve hele livet. 
Vurdere en egen samling med 
erfaringsutveksling for ledere og 
ansatte i sykehjem, 
hjemmetjeneste og tjenester til 
personer med utviklingshemming 

 Pådriver 

Pårørendesamarbeid? 
2020/ 
2021 

Erfaringsutveksling  
USHT Telemarks 
kontaktpersoner 

Igangsetter 

Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 



 

6 
Handlingsplan 2020 USHT Vestfold og Telemark (Telemark) 28.02.2020 

Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 
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e
t Hvordan arbeide med 

kvalitetsforbedring og varig 
endring? 

2020/ 
2021 

Type læringsnettverk med 
fagseminarer – under planlegging 

Nøkkelpersoner/ledere 
i kommunene 

Ansvarlig 

Gode pasientforløp?  Læringsnettverk?  Pådriver 

Dokumentasjon 
2020/ 
2021 

Digitalt undervisningsopplegg? 
Samlinger med kommuner med like 
fagsystemer 

Kommunene i 
Telemark 

Ansvarlig 

Digital opplæringspakke for 
helsefagarbeidere i lindrende 
omsorg 

2018 
/- 

Promotere og tilby opplæringspakken 
Mentoropplæring og oppstartsseminar  

Tilby opplæring på 
forespørsel 

Ansvarlig  

Eldreomsorgens ABC Årlig Oppstartsseminar – høst  
Alle kommunene blir 
invitert 

Underleverandør/ 
seminaransvarlig 

Geriatri, ABC-opplæring Årlig Oppstartsseminar – høst  
Alle kommuner blir 
invitert 

Underleverandør/ 
seminaransvarlig 

DigiPas 2020 
Ny journalgjennomgang for å måle 
effekt av digitale 
pasientsikkerhetstavler i hj.tjenesten 

Skien har meldt ønske  Ansvarlig 

Smittevern og antibiotikabruk  
2020/ 
2021 

RASK prosjektet 
Smittevernkonferanse  

Alle kommuner vil bli 
invitert 

Fylkesmannen 
anbefaler USHT 
deltagelse/pådriver  
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Område Aktivitet Tid Tiltak 2020 Deltagere/inviterte USHT sin rolle 
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Perm 1 

 Oppstartsseminar – 8.sept. 
Perm 2 

 Fagseminar 2 – 5.mai 

 Oppstartsseminar – 22.sept 

Alle kommunene blir 
invitert 

Underleverandør/ 
seminaransvarlig 

Fagnettverk utviklingshemming Årlig 

 En heldagssamling- mai  

 Todagerssamling 30.09-01.10 

 Ledersamlingen gjøres felles 
med dag 1 av to-dagers 
samling 

Alle kommunene, 
Høyskoleutdannede og 
ledere 
I samarbeid med 
HAVO 

Koordinator 

Tiltak i forhold til ernæring og 
overvekts problematikk 

2020 
Tilby læringsnettverk etter modell og 
tiltakspakke fra USHT Vestfold  

Deltagere på fagdagen 
28/11 – 19 eller alle 
kommunene i 
Telemark? 

Ansvarlig eller i 
samarbeid med 
USHT Vestfold 

 


