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Satsingsområder mot 2023 22Utviklingssenter for sykehjem og hjemme- 
tjenesters (USHT) overordnede mål er å 
bidra til å styrke kvaliteten i helse- og  
omsorgstjenestene gjennom fag- og 
kompetanseutvikling og spredning av 
ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale 
føringer.

Utviklingssenteret i Vestfold og Telemark 
(Telemark)’s aktiviteter i 2020 har vært 
preget av koronapandemien og den store 
belastningen den har påført de kommunale 
helse- og omsorgtjenestene. Etter at smit-
teverntiltakene trådte i kraft i mars har det 
vært mange avlysninger og utsettelser. Vår 
målgruppe har fått utfordrende oppgaver 
og har dermed blitt forhindret i å delta på 
våre tilbud. 

Vår digitale kompetanse har økt og USHT 
har fått på plass utstyr til digitale  
konferanser. Digitale møter har mange 
positive sider, men vi ser også at den viktige 
uformelle dialogen mellom fagpersoner blir 
borte og dermed nettverksbyggingen også. 

Vi vil rette en stor takk til alle våre  
samarbeidspartnere. Alle bidrar på hver sin 
måte slik at vi kan forbedre oss og nå våre 
mål. 

En spesiell takk til USHT Vestfold som deler 
kunnskap og erfaring med oss. 

Marit Skraastad
FoU leder USHT Vestfold og Telemark  
(Telemark)

FORORD

INNHOLD
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Marit Skraastad
FoU-leder

Intensivsykepleier, 
embetseksamen i 
sykepleievitenskap

Heidi Johnsen
Rådgiver 

Sykepleier med 
videreutdanning innen 
helserett og demens 

Eva Meland 
Prosjekt– 
medarbeider

Intensivsykepleier.

Ny fra september 
2020

Åshild Ljosland
Prosjekt- 
medarbeider

Vernepleier med
videreutdanning i 
velferdsteknologi.
Ny fra september 
2020

Vigdis Aaltvedt
Prosjekt- 
medarbeider

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

Cathrine Lindgren
De Groth
Prosjekt- 
medarbeider

Fysioterapeut Msc.
NY fra september 
2020

Kristine Nybu  
Selander
Prosjekt- 
medarbeider
Sykepleier med  
videreutdanning i 
velferdsteknologi. 
Sluttet 1. juli 2020

Wenche Risnes 
Prosjekt- 
medarbeider

Intensivsykepleier

Sluttet 1. juni 2020

Anne Mari Næss
Øyen
Prosjekt- 
medarbeider

Sykepleier Msc. 
Ny fra september 
2020, permisjon til juli 
2021

Kristin Johansson
Virksomhetsleder 
sykehjem

Personalleder for 
USHT 

Aud Fleten 
Kommunalsjef for 
helse og omsorg

Fagansvarlig for  
USHT

Ansatt  |  100% Ansatt  |  100% Prosjektansatt  |  100% Prosjektansatt  |  50%

Prosjektansatt  |  25%

Prosjektansatt  |  50%

Prosjektansatt  |  25% Prosjektansatt  |  20% Prosjektansatt  |  100%

ORGANISERING

ANSATTE

Målgruppen er ledere og andre ansatte  
i de kommunale helse- og omsorgs- 
tjenestene, først og fremst i sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester. USHT Tele-
marks nedslagsfelt er de 17 kommunene  
i gamle Telemarks fylke. Utviklings- 
sentrene skal ha et bredt faglig  
perspektiv og inkludere tjenester til alle 
pasient- og brukergrupper, som  
personer med somatiske og psykiske 
sykdommer, rusavhengighet, utviklings- 
hemming og omsorg ved livets slutt. 

Utviklingssenteret finansieres gjennom 
årlige tilskudd fra Helsedirektoratet. Det 
søkes om økonomisk støtte fra Fylkes-
mannen og andre organisasjoner. I tillegg 
bidrar vertskommunen Porsgrunn med 
driftsoppgaver og faglige ressurser. 

USHT er administrativt knyttet til  
kommunalsjefsområdet Helse og om-
sorg, og har kontorer ved St.Hansåsen 
lokalmedisinske senter, Jønnholt  
Terrasse 30. 

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

Det er gjennomført to møter i fag og 
samarbeidsråd i 2020

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark 
(Telemark) er et av 20 utviklingssentre. USHT’s overordnede samfunnsoppdrag er 
å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og 
kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale 
føringer.
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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. Dette er en 5-årig satsning for 
sammen å skape aldersvennlige lokalsam-
funn og gode helse- og omsorgstjenester 
for alle over 65 år uavhengig av bosted.

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. Støtte- 
apparatet består av Fylkesmannen i Vest-
fold og Telemark, KS, USHT Vestfold og 
USHT Telemark.  FM har lederansvar. 
 

HOVEDAKTIVITETER I 2020 

Reformen skulle i 2020 ha avsluttet fase 2, 
hvor kommunene skulle ha arbeidet med 
kartlegging, planlegging og beslutninger. 
Dette arbeidet har blitt forsinket.  
Kommunene har fått utsettelse og skal 
enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en 
prosess for hvordan og når de skal vedta en 
plan for gjennomføring av Leve hele livet. 
Det forventes at kommunene innen ut- 
gangen av 2021 kan vise til politisk vedtatte 
planer for hvordan reformens innsatsom-
råder og løsninger skal gjennomføres lokalt.

Det regionale støtteapparatet har  
gjennomført jevnlige møter, arrangert to 
nettverksmøter for kontaktpersonene i 
fylket (et digitalt og et fysisk møte) samt 
digital prosessveiledning.

Eldrereformen favner bredt og dermed kan 
alle våre aktiviteter komme inn under denne 
paraplyen. 

Tidsplan/Fasene i reformen

Nutheim Gjestgiveri - Foto: Yngve Ask
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Kompetansenettverk for 
velferdsteknologi 

Nettverket ble etablert i 2015 og har 
deltagere fra alle kommunene i Telemark.
Målet for nettverket er å heve kompe-
tansenivået 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 ett kompetansenettverksmøte 
i 2020. Møtet ble gjennomført digitalt på 
zoom med ca 40 deltakere.

Fagnettverk for ansatte i tjenestene 
til personer med utviklingshemming

Fagnettverk for ansatte i tjenester til  
personer med utviklingshemming ble  
startet opp av seksjon Habilitering for  
Voksne (HAVO) ved Sykehuset Telemark  
HF i 2012. Målet med fagnettverket er å 
bidra til å beholde kompetanse i tjenestene, 
og å knytte kontakter mellom fagpersoner. 
Fra og med høsten 2019 har USHT Telemark 
gått inn i arbeidsutvalget som for øvrig 
består av representanter fra HAVO, samt 
Porsgrunn og Skien kommune. 

På forespørsel fra HAVO har Utviklings-  
senteret sagt ja til å drifte nettverket fra 
2020. 

Aktiviteten i nettverket fortsetter som  
tidligere med en samling på våren, og en  
to-dagers nettverkssamling på høsten.   
Målgruppen er ansatte med 3-årig  
høyskoleutdanning. I tillegg arrangeres 
det en dagssamling for ledere i tjenester 
til personer med utviklingshemming på 
senhøsten. 

Det har vært tre møter i arbeidsutvalget i 
år, og på det siste møtet 27. april ble det på 
grunn av pandemien besluttet å avlyse alle 
planlagte aktiviteter i 2020. 

Demensnettverk 

Det interkommunale demensnettverket 
arrangerer vanligvis tre nettverksmøter og 
én fagdag, som er åpen for alle, i løpet av 
året. På grunn av pandemisituasjonen har 
imidlertid fagdagen i år utgått og i stedet 
er det holdt fire nettverksmøter, hvorav de 
tre siste digitalt. Deltagerantallet på nett- 
verksmøtene har vært vesentlig lavere på 
disse siste møtene, noe som må tilskrives 
pandemisituasjonen. Ved kontakt med noen 
av de faste nettverksdeltagerne i løpet av 
de siste månedene opplyser de om andre 
oppgaver som må prioriteres foran nett- 
verksdeltagelsen under denne perioden. 
Den digitale plattformen har vært en litt 
fremmed arena for noen å møtes på, men 
nettverket har lagt opp til en lav terskel for 
deltagelse. 

Arbeidsutvalget består av representanter 
fra Bamble, Skien og Porsgrunn kommune.

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 Vest-
fold og Telemark, samt fagpersoner som 
jobber med hverdagsrehabilitering i Skien, 
Porsgrunn og Bø kommune. 

Fagdagen ble avholdt i Ælvspeilet i februar 
med 120 deltakere fra Telemark, Vestfold og 
Sykehuset Telemark HF.  Det ble presentert 
ulike tema med gode forelesere. 

• Prehabilitering
• Moderne kunnskapsbasert 
 nevrobehandling
• Ny teknologi – nye rehabiliterings-
 muligheter
• Aktivitetsbasert kognitiv kartlegging 
 og intervensjon ved bruk av PRPP   

 (Ergoterapeutisk kartlegging av 
 kognitiv funksjon)

Det har blitt gjennomført et digitalt nett-
verksmøte med fagpersoner fra 7 ulike 
kommuner.  Her ble det referert fra  
rehabiliterings–konferansen, det ble  
diskutert om nettverket burde utvides  
og inkludere rehabilitering og til slutt en 
erfaringsutveksling om hvordan pandemien 
har påvirket arbeidet med hverdags- 
rehabilitering. Tilbakemeldingene ble 
oversendt Fylkesmannen. 
Arbeidsutvalget har hatt 6 møter.
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ABC velferdsteknologi 

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

Målet med opplæringen er å gi ansatte 
grunnleggende kompetanse i tjeneste- 
innovasjon 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 velferds- 
teknologiens ABC.

USHT i Telemark og i Vestfold samarbeider 
om dette.

I 2020 har 42 deltakere fra Vestfold og  
Telemark fullført opplæringen og tre 
kommuner har startet opp med i alt 34 nye 
deltakere.  Det har vært gjennomført tre 
seminarer i løpet av året, og alle har vært 
digitale. 

Digital opplæringspakke lindrende 
behandling og omsorg ved livets 
slutt

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 opplærings- 
programmet.  

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 deltok på mentoropplæring i 
2019. 

I Kragerø har de høsten 2020 avsluttet tre 
grupper, med deltakere fra hjemmesyke-
pleie og sykehjem. Porsgrunn har måttet 
utsette oppstart av grupper.

USHT har hatt en samling med mentorene. 
En planlagt felles fagdag måtte avlyses på 
grunn av smittesituasjonen. 

Som underleverandører har USHT Telemark tilbudt seminarer til alle permene i 2020.  
På grunn av lav interesse og pandemien har vi bare gjennomført oppstartsseminarer til  
Miljøbehandlingspermen (9 deltakere) og Demensomsorgens ABC perm 2 (67 deltakere). 
Alle oppstartsseminarene ble avholdt på høsten og gjennomført ved fysisk frammøte. 

Seminar 2 for Mitt livs ABC perm 2 har blitt gjennomført som webinar med dialog og  
gruppearbeid (26 deltakere). I tillegg har noen grupper tatt seminaret på egenhånd med 
forelesninger og refleksjonsspørsmål (23 deltakere). 

Demensomsorgens ABC perm 1, seminar 2 har blitt gjennomført på alternativ måte  
(14 deltakere) og fysisk seminar (20 deltakere).

USHT tilbyr også informasjonsmøter om ABC opplæringen. I 2020 har det bare blitt avholdt 
ett og det i vertskommunene Porsgrunn.

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. 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 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.

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. 

ABC opplæringsprogram
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Forbedringsutdanning i kommunene i Telemark 

Det er utarbeidet en plan for opplæring i systematisk forbedrings/endringsarbeid etter 
inspirasjon fra Helse Vest og USHT Sogn og Fjordane. Oppstart av utdanningen ble satt til 
høsten, men tilbakemeldingene fra kommunene har vært klare på at de ikke har kapasitet til 
å frigi personell til dette arbeidet i 2020. 

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 utviklings- 
hemming. 

Som en videreføring av dette ønsker USHT å tilby et læringsnettverk innen ernæring og 
utviklingshemming. Det skulle etter planen startet opp i løpet av 2020. 

På grunn av den krevende situasjonen har ikke kommunene i Telemarksregionen sett seg 
i stand til å starte opp som planlagt i 2020. Det beskrives likevel som et viktig område som 
det bør jobbes med. Flere kommuner ønsker å være med og det planlegges derfor oppstart 
av læringsnettverk i løpet av 2021. 

Pasientsikkerhet 

Haukeli - Foto: Mona B. Kasin
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DigiPas
«Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre 
pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i 
kommunehelsetjenesten» (DigiPas)

Prosjektet DigiPAS er et regionalt forsk-
nings- og innovasjonsprosjekt som i  
perioden 2018-2020 har jobbet med ut-
prøving og evaluering av digitale løsninger 
for bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  
Hovedmålet med prosjektet er å forstå 
hvordan digitale verktøy og nye arbeids- 
prosesser kan forbedre og effektivisere 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i  
kommunehelsetjenesten og gi ledelsen 
bedre beslutningsstøtte.

Skien kommune er prosjektansvarlig, og 
samarbeidspartnere er kommunene Horten, 
Larvik, Sandefjord, Drammen (Nedre Eiker), 
USHT Telemark, Imatis AS og Sensio AS 
samt SINTEF som er forskningspartner og 
prosjektleder.

Utviklingssenterets oppgave har i hovedsak 
vært å koordinerer møter i referanse- 
gruppen knyttet til prosjektet, samt å spre 
informasjon om prosjektet i relevante fora. 

Det ble gjennomført ett digitalt møte i  
referansegruppen i august 2020. 

Formålet med møtet var å dele erfaringene 
fra prosjektet så referansegruppen ble be-
tydelig utvidet.  Det var i alt 130 deltakere fra 
37 kommuner, helseforetak, fylkesmannen, 
USN, NSF og teknologileverandører. 

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. Arbeidet 
følger oppsatt tidsplan selv om pandemien 
har ført til noen forskyvninger.

PhD kandidat er Vigdis Aaltvedt. Hun er 
engasjert i USHT i 25 % stilling, med hoved-
fokus på vårt arbeid innen området demens.

Innovasjon, forskning og utviklingsarbeid
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VR-teknologi i opplæring for ansatte 
i sykehjem og hjemmetjeneste 

Høsten 2020 startet vi opp prosjektet  
«VR-teknologi i opplæring for ansatte i 
sykehjem og hjemmetjenester». Prosjektet 
gjennomføres med tilskudd fra fylkes- 
mannen i Telemark og Vestfold, og er et 
samarbeid med USHT- Vestfold. 

Bakgrunnen er et behov for å jobbe med 
kompetansehevende tiltak på områder  
som gjelder vold, trusler og trakassering i 
sykehjem og hjemmetjenester. 

Prosjektgruppen består av ansatte fra  
sykehjem og hjemmetjenester i Porsgrunn 
og Midt Telemark kommune. 

Målet er å teste ut VR- teknologi som opp- 
læringsverktøy. VR-teknologien gir en  
illusjon av å være tilstede i en kunstig  
virkelighet, ved bruk av spesiallagde briller.   
I brillene ser man en film som den ansatte 
kan kjenne seg igjen i. 

I filmene gjenskapes situasjoner som 
ansatte opplever i sin arbeidshverdag.  
Brillene vil gjøre det mulig å trene på kom-
plekse hendelser, i trygge omgivelser, uten 
fare for liv og helse. Den praktiske øvelsen 
med brillene følges opp med refleksjons-
spørsmål knyttet til scenariene. Det vil kunne 
skape en god læringsplattform. 

I første del av prosjektet skal det produsere 
fire filmer som til slutt blir til opplærings-
moduler.

Prosjektperioden går fra 2020 – 2022. 

Smittevern 

Etter at Fylkesmannen har uttrykt  
bekymring for smittevernarbeidet i  
kommunene i det som før var Telemark 
fylke har vi har etablert en arbeidsgruppe av 

ressurspersoner innen hygiene og smitte-
vern.  Dette er ytterligere aktualisert i 
forbindelse med pandemien vi er inne i.  
Arbeidsgruppa skal utarbeide en prosjekt-
plan for videre arbeid.

Arbeidsgruppa består av ressurspersoner 
fra kommunene Porsgrunn, Nome og  
Hjartdal i tillegg til hygienesykepleiere fra 
Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset  
Telemark HF. 

Vi ønsker å nå ut til kommunene og skape  
et samarbeid og en felles fagarena for  
kommunenes smittevernressurser.

Målet er å:
• øke kompetansen innen smittevern 
• bistå kommunene med arbeidet med   
 prosedyrer i første omgang innen 
 institusjoner og hjemmetjenester, 
 samt tjenester for utviklingshemmede.
• etablere nettverk
• promotere riktigere bruk av antibiotika
  (AB) for sykehjem i kommunene   
 (RASK) og dermed få ned bruken av   
 AB og forebygge AB-resistens.

Lommekort for å vurdere 
samtykkekompetanse 

På oppfordring fra deltagerne i lærings- 
nettverk om samtykkekompetanse- 
vurdering i 2019 laget utviklingssenteret et 
lommekort som en støtte for vurdering av 
samtykkekompetanse. 

Det ble trykket i et lite opplag og prøvd 
ut i mindre skala før det ble evaluert og 
forbedret våren 2020.

Endringer og det endelige resultatet er  
gjort i samarbeid med Fylkesmannen i  
Vestfold og Telemark. 

Lommekortene er trykket både på bokmål 
og nynorsk og alle kommuner i Vestfold og 
Telemark har fått tilbud om så mange de har 
behov for, uten kostnader. 

I alt 1200 lommekort er delt ut til 6  
kommuner i 2020.  

Undervisningsmodell med film og 
workshop på lokale/regionale 
fagdager 

I november 2019 ble det gjennomført en 
fagdag om dokumentasjon og taushetsplikt 
med 150 deltakere. Temaene er etterspurt 
og det er et ønske fra kommunene om å 
gjenta denne fagdagen. 

USHT har fått kompetansemidler til å filme 
forelesningene om dokumentasjon og 
taushetsplikt, samt utarbeide et refleksjons- 
hefte. Forelesningen om dokumentasjon  
v/Randi Askjer ble filmet i desember og 
filmen ble ferdig redigert ved årsskiftet. 
Refleksjonsheftet vil utarbeides i januar  
2021 og deretter vil undervisningen være 
tilgjengelig for praksis. 

Forelesningen om taushetsplikt ble ikke 
påbegynt i 2020.

Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet hos eldre på sykehjem og 
omsorgsboliger 

Koronapandemien rammet mange av  
våre eldre hardt. Ensomheten har økt.  
Det ble derfor etablert to statlige tilskudds- 
ordninger, der over 25 millioner kroner  
skulle gå til tiltak i Vestfold og Telemark. 

Tilskuddet er en engangsordning, Porsgrunn 
kommune/USHT har av disse midlene fått 
kr 600.000,- til disposisjon på aktivitetstiltak 
i sykehjemmene og omsorgsboligene. Målet 
er å stimulere til innovative tiltak for å skape 
og opprettholde aktivitet og sosial kontakt i 
denne Covid-19 tiden.

USHT leder arbeidet og arbeidsgruppen 
består av entusiastiske aktivitetsledere.  
De har mange tanker og ideer til aktiviteter i 
avdelingene. Det ble arrangert nyttårs- 
konserter på tre av sykehjemmene som et 
direkte resultat av dette. 

Innovasjon, forskning og utviklingsarbeid 
 
DigiPas 
«Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i 
kommunehelsetjenesten» (DigiPas) 
Prosjektet DigiPAS er et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt som i perioden  
2018-2020 har jobbet med utprøving og evaluering av digitale løsninger for bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet. Hovedmålet med prosjektet er å forstå hvordan digitale verktøy og nye 
arbeidsprosesser kan forbedre og effektivisere kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i 
kommunehelsetjenesten og gi ledelsen bedre beslutningsstøtte. 
Skien kommune er prosjektansvarlig, og samarbeidspartnere er kommunene Horten, Larvik, 
Sandefjord, Drammen (Nedre Eiker), USHT Telemark, Imatis AS og Sensio AS samt SINTEF 
som er forskningspartner og prosjektleder. 
Utviklingssenterets oppgave har i hovedsak vært å koordinerer møter i referansegruppen 
knyttet til prosjektet, samt å spre informasjon om prosjektet i relevante fora.  
 
Det ble gjennomført ett digitalt møte i referansegruppen i august 2020.  
Formålet med møtet var å dele erfaringene fra prosjektet så referansegruppen ble betydelig 
utvidet.  Det var i alt 130 deltakere fra 37 kommuner, helseforetak, fylkesmannen, USN, NSF 
og teknologileverandører.  
 
 
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. Arbeidet følger oppsatt tidsplan selv om pandemien har ført til 
noen forskyvninger. 
PhD kandidat er Vigdis Aaltvedt. Hun er engasjert i USHT i 25 % stilling, med hovedfokus på 
vårt arbeid innen området demens. 
 
 

 

Lommekort for å vurdere samtykkekompetanse  

På oppfordring fra deltagerne i læringsnettverk om 
samtykkekompetansevurdering i 2019 laget utviklingssenteret et 
lommekort som en støtte for vurdering av samtykkekompetanse.  
Det ble trykket i et lite opplag og prøvd ut i mindre skala før det ble 
evaluert og forbedret våren 2020. 
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KOMMUNEDELTAKELSE  
I TELEMARK

Interkommunale  
fagnettverk ABC-opplæring ABC-opplæring Fagdag Digital 

opplæring

Kompetansen-
ettverk 

Velferds-
teknologi

Demens nett-
verk

Fag  nett verk 
Hverdags-

rehabili tering

Demens omsorgens ABC Mitt livs  
ABC 

perm 1

Mitt livs ABC 
perm 2

Velferds-
teknologiens 

ABC

ABC
Informasjons-

møte

Rehabilitering Lindrende 
omsorg

Perm 1 Perm 2 Miljø-
behandling

Bamble •• •• •• •• •• •• •• Bamble

Drangedal •• •• •• •• •• Drangedal

Fyresdal •• •• Fyresdal

Hjartdal •• •• Hjartdal

Kragerø •• •• •• •• •• •• Kragerø

Kviteseid •• •• •• •• Kviteseid

Midt- 
Telemark •• •• •• •• •• Midt- 

Telemark

Nissedal •• •• •• •• Nissedal

Nome •• •• •• •• Nome

Notodden •• •• ••         •• Notodden

Porsgrunn •• •• •• •• •• •• •• •• •• Porsgrunn

Seljord •• •• •• Seljord

Siljan •• •• •• Siljan

Skien •• •• •• •• •• •• •• Skien

Tinn •• •• •• Tinn

Tokke •• •• Tokke

Vinje •• •• •• Vinje
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2020 har vært det første året med to ut-
viklingssenter i samme fylke etter sammen-
slåingen av Vestfold og Telemark. 
Både sammenslåingen og det uvanlige året 
preget av covid 19 har bidratt til et tettere 
samarbeid i de to utviklingssentrene. 
Fra tidligere har vi fordelt oppgaver – som 
f.eks ABC velferdsteknologi og digital 
opplæringspakke for Lindrende omsorg 
– og arrangert felles for de tidligere to 
fylkene. Pandemien har utfordret oss på 
å tenke alternative løsninger for alle ABC 
opplæringene og vi har i 2020 samarbeidet 
om utvikling og gjennomføring av digitale 
seminarer blant annet for Mitt livs ABC. 
Videre ble vi i august invitert til fagdag i 
Vestfold med tema prosjektledelse  
ved Jonas Aakre – forfatter av  
«Prosjekthåndboka». 

Utviklingssentrene i Vestfold og Telemark 
har også et tett samarbeid med senter 
for omsorgsforskning. Det arrangeres 
månedlige felles møter hvor formålet er å 
bidra til samhandling gjennom erfarings- 
deling og gjensidig oppdatering. 

Noen aktiviteter i 2020

Undervisning

• «Pasientsikkerhet og forbedrings-
 arbeid» for videreutdanning i Psykisk  

 helse og rusarbeid, Fagskolen Vestfold  
 og Telemark. Avdeling Porsgrunn

• Internundervisning om velferds-
 teknologi i vertskommunen

Arbeidsutvalg, styrings og 
referansegrupper 

• Arbeidsutvalget for kontaktsykepleier 
 nettverket i Telemark 

• Arbeidsutvalg nettverk for ansatte i   
 tjenester til utviklingshemmede 

• Styringsgruppe for DigiPas prosjektet 
• Referansegruppe for ny studieplan i   

 bachelor sykepleie ved USN

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

Samarbeid med de øvrige 
utviklingssentrene og senter for 
omsorgsforskning 

• Helsedirektoratet har arrangert ett   
 felles digitalt møte for utviklings-

 sentrene i 2020. 
• Fredagskafè, erfaringsdeling på zoom/ 

 teams i nasjonale ledermøter for 
 utviklingssentrene
• Møter med lokale webredaktører for  

 utviklingssenterets nasjonale nettside 
• Invitasjon fra USHT i Agder – 
 erfaringsdeling om hvordan USHT, 
 KS og Fylkesmannen har jobbet med  

 kommunenes utfordringsbilde og Leve  
 Hele Livet

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. 
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> 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  

SATSINGSOMRÅDER MOT 2023   

Løvøy - Foto: Yngve Ask
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Følg oss på Facebook  @USHTTelemark1 
Epost: usht@porsgrunn.kommune.no - Telefon 35 93 33 00

Besøksadresse: Jønholt terrasse 30 - 3922 Porsgrunn 
www.usht-telemark.no   


