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FORORD
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesters (USHT) i sin nåværende organisering er forespeilet å vare ut 2023.
Regjeringen har besluttet å forlenge
reformperioden til Leve hele livet med ett
år, ut 2024. I og med at USHT er en viktig
bidragsyter til dette arbeidet ser vi det som
sannsynlig at vi også vil ha fortsette med
samfunnsoppdraget ut 2024. Det overordnede målet er å bidra til styrke kvaliteten
i helse- og omsorgstjenestene gjennom
fag- og kompetanseutvikling og spredning
av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale
føringer.

helse- og omsorgtjenestene. De ansatte i
USHT har i perioder vært omdisponert til
koronarelatert arbeid i vertskommunen.
Til tross for dette har vi gjennomført mange
av aktivitetene som var planlagt. De fleste
aktivitetene har foregått digitalt, men vi
har også fått gjennomført noen fysiske
samlinger.

Utviklingssenteret i Vestfold og Telemark
(Telemark)’s aktiviteter også i 2021 har vært
preget av koronapandemien og den store
belastningen den har påført de kommunale

Marit Skraastad
Avtroppet FoU leder USHT Vestfold
og Telemark (Telemark).

Stor takk til våre dyktige medarbeidere i
USHT som viser stort engasjement, fleksibilitet og endringsvilje i nok et krevende år.
Stor takk til våre samarbeidspartnere for
godt samarbeid i året som har gått.
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ANSATTE

ORGANISERING
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.

Målgruppen er ledere og andre ansatte
i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, først og fremst i sykehjem og
hjemmebaserte tjenester. USHT Telemarks nedslagsfelt er de 17 kommunene i
gamle Telemark fylke. 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.
Utviklingssenteret delfinansieres gjennom
årlige tilskudd fra Helsedirektoratet. Det
søkes om økonomisk støtte fra Statsforvalteren og andre organisasjoner. I tillegg
bidrar vertskommunen Porsgrunn med
driftsoppgaver og faglige ressurser.
USHT er administrativt knyttet til kommunalsjefsområdet Helse og omsorg, og har
kontorer ved St.Hansåsen lokalmedisinske
senter, Jønnholt Terrasse 30.
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Utviklingssenteret har et fagog samarbeidsråd som skal bidra
til måloppnåelse i henhold til
samfunnsoppdraget.
Fag og samarbeidsråd har
representanter fra:

Marit Skraastad
FoU-leder

Heidi Johnsen
Rådgiver

Intensivsykepleier,
embetseksamen i
sykepleievitenskap.

Sykepleier med
videreutdanning innen
helserett og demens.

Prosjektansatt 20%
Fra 1.10.21 .

Daglig leder fra 1.10.21.

Ansatt | 100%

Ansatt | 100%

Eva Meland
Fagansvarlig for
ABC og opplæringsprogram

Åshild Ljosland
Fagansvarlig for
velferdsteknologi og
VR brilleprosjektet.

Intensivsykepleier.

Vernepleier med
videreutdanning i
velferdsteknologi.

Sluttet 31.12.21
Prosjektansatt

| 100%

Prosjektansatt

| 75%

Fra 09.21

Vigdis Aaltvedt
Prosjektmedarbeider
Sykepleier
Ph.D.-kandidat
Offentlig sektor Ph.D
Sluttet juni 2021

| 25%

Cathrine Lindgren
De Groth
Prosjektmedarbeider
Fysioterapeut Msc.
Sluttet februar 2021.

Tone Skogen
Våtsveen
Fagansvarlig for
kvalitet i tjenestene
til personer med
utviklingshemming.
Mitt livs ABC.
Fra september 2021.

Prosjektansatt

| 20%

• Statsforvalteren 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

Prosjektansatt

Kristin Johansson
Virksomhetsleder
sykehjem

Aud Fleten
Kommunalsjef for
helse og omsorg

Det er gjennomført to møter
i fag og samarbeidsråd i 2021.

Personalleder for
USHT

Fagansvarlig for
USHT

Prosjektansatt

| 100%

Tony Kværne
Fagansvarlig
helsefremming og
rehabilitering. Leve
hele livet.
Fysioterapeut Msc.
Fra september 2021.
Prosjektansatt

| 80%
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HOVEDAKTIVITETER I 2021
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 lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester
for alle over 65 år uavhengig av bosted.

Utviklingssentrene har 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 Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark, KS, USHT Vestfold og USHT
Telemark.

Tidsplan/Fasene i reformen

Korona-situasjonen har påvirket
kommunenes arbeid også i 2021. Regjeringen har besluttet å forlenge reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024.
Kommunene er i ulike faser av planarbeidet
med overgang til fase 3. USHT Telemark er
klare til å bistå kommunene i gjennomføring
og implementering.
Det regionale støtteapparatet har gjennomført jevnlige møter, arrangert to digitale
nettverksmøter for kontaktpersonene i
fylket. I desember ble det arrangert regional
konferanse med fysisk oppmøte i Langesund. Konferansen samlet ca. 80 deltagere
fra 16 kommuner. Tilbakemeldingene fra
deltagerne er at de ønsker oppfølging som
tidligere i form av veiledning, erfaringsdeling, korte temamøter og dagskonferanse.
Fra september overtok Tonny Kværne
USHT Telemark sin representasjon i
støtteapparatet etter Marit Skraastad.
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Nutheim Gjestgiveri - Foto: Yngve Ask
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«Sterk og Stødig»
«Sterk og Stødig» er et nasjonalt konsept
for helsefremmende og fallforebyggende
treningsgrupper for eldre i kommunene.
Treningsgruppene ledes av frivillige
instruktører.
Mange kommuner har startet «Sterk og
stødig» og flere ønsker å starte. For å støtte
implementering av «Sterk og stødig» ble
det tidlig i høst arrangert to instruktørkurs
for fysioterapeuter og frivillige i Vestfold
og Telemark. USHT Vestfold og Telemark
(Telemark), Fylkeskommunen og fysioterapeuter fra flere kommuner arbeider for å
planlegge hvordan utdanning av frivillige
instruktører kan organiseres i fylket. USHT
Telemark vil koordinere instruktørkursene
ut fra kommunenes behov når planen er klar.
Konkret planlegges det å arrangere instruktørkurs for frivillige og fysioterapeuter i
løpet av våren 2022.
Modellen «Sterk og stødig» er utviklet i et
samarbeid mellom Kompetansesenteret
for bevegelsesvansker og fall hos eldre/
St. Olavs Hospital, NTNU, EU-nettverket
ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte
kommuner i Norge. Målgruppen for «Sterk
og Stødig» er hjemmeboende eldre med
begynnende funksjonssvikt og ustøhet, som
går uten hjelpemiddel innendørs og klarer
seg godt i eget hjem uten særlig bistand.
Målet er å opprette et varig kunnskapsbasert og kvalitetssikret tilbud om forebyggende treningsgrupper for eldre i hver
kommune. Det skal være lav terskel for
deltakelse i gruppene, som kan arrangeres
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flere steder i kommunen. Kommuner som
ønsker å iverksette «Sterk og Stødig» må
sikre forankring av tilbudet, enten i kommunens fysioterapitjeneste eller Frisklivssentral.
Dette innebærer koordinering av tilbudet og
faglig oppfølging av frivillige instruktører.
Demensnettverk
I februar ble det arrangert et digitalt
nettverksmøte med deltakere fra 14
kommuner.
• Erfaringsutveksling om «Ivaretagelse av
karantene- og isolasjonsplikt, prøvetagning
og lindrende behandling under
pandemien»
• Agnes Haugen, tannpleier og folkehelsekoordinator, Vestfold og Telemark fylkeskommune, deltok i nettverket for informasjon og en dialog om aktuelle tiltak for
bedre samarbeid og opplæring om
tannhelse til personer med demens.
• Informasjon om prosjektet «VR- teknologi
i opplæring for ansatte i sykehjem og
hjemmetjenester. En opplæringsmodul
for ansatte som møter vold, trusler og
trakassering i sin arbeidshverdag».
• Avslutningsvis gjennomgikk Vigdis
Aaltvedt «Demensplan 2025».

I mai ble det arrangert 2 faglunsjer.
• «Demens og tannhelse»
v/ Agnes Haugan.

Fagnettverk for
hverdagsrehabilitering

• «Rehabilitering for personer med
demens» v/ Thea Cathrine Bredholt,
ergoterapeut MSc., Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Her fikk vi
en orientering om muligheter og metoder
knyttet til rehabilitering for personer
med demens. personer med demens.

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 fagpersoner som jobber med hverdagsrehabilitering i Skien, Porsgrunn og MidtTelemark kommune.

25. november kunne vi endelig samles til
fagdag i Ibsenhuset i Skien. I og med det
fortsatt var pandemi ble fagdagen streamet,
på den måten kunne deltakere med lang
reisevei eller som av andre årsaker ikke kunne
delta med fysisk tilstedeværelse få med seg
det spennende programmet.

I juni ble det gjennomført et digitalt nettverksmøte med fagpersoner fra 7 ulike
kommuner. Statsforvalteren informerte om
evalueringen og utarbeidelsen av Nasjonale
råd – rehabilitering etter Covid-19 konsekvenser av pandemien for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet.

• “Legemidler ved demens”
v/Ulrike Sagen-Vik,

Rehabilitering til personer med kognitiv
svikt/demens, tema ble presentert av
Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut MSc.,
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse. Forelesningen var et opptak og viser
muligheter og metoder knyttet til rehabilitering for personer med demens.

• Viktige observasjoner ved legemiddel.
bruk hos personer med demens v/Leonila
Juvland, Anne-Marie Karlsen og Lena
Halvorsen
• Nærhet og seksualitet v/Lena Halvorsen
• Demensplan 2025 og pårørendestrategien
Arbeidsutvalget består av representanter
fra Bamble, Skien og Porsgrunn kommune.

Hverdagsrehabilitering er et etablert tilbud
i mange kommuner, men personer med
demens ble ekskludert fra målgruppen.
Dette er i ferd med å endre seg. Ved hjelp
av planmessig gjennomføring kan personer
med demens nå sine mål og oppnå bedre
mestring i hverdagen.
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I november ble det gjennomført
nettverksmøte på Bø hotell med 29
deltagere fra 8 kommuner. Temaene var
rehabilitering etter COVID-19-erfaring
fra Kysthospitalet, og om smerter hos
eldre ved Eva Undall, Enhet for tverrfaglig
smertebehandling STHF. Det ble gjennomført en workshop knyttet til spørsmålet:
Hva skjer med pasientene etter deltagelse
i hverdagsrehabilitering? Resultatet herfra
viser at kommunene løser dette på ulikt
vis og deltagerne løfter frem at det er forskjell på hvordan det løses i små og store
kommuner. Samtidig gis det inntrykk av
at arbeidet med hverdagsrehabilitering
har vært utfordrende i 2021 og har hatt
lav aktivitet pga. korona situasjonen.
Arbeidsutvalget har hatt 5 møter.
Kompetansenettverk for
velferdsteknologi
Nettverket ble etablert i 2015 og har
deltagere fra alle kommunene i
Telemarksregionen.
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, USHT
og USN, planlegger og gjennomfører
nettverksmøtene.
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Det er gjennomført to digitale
kompetansenettverksmøter i 2021.
Til det første møtet i mai ble også
kommunene i Vestfold invitert, og
det var 70 deltakere med på Zoom.

• Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold
og Telemark v/May Omland

Tema for møtet:

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.

• Erfaringer fra Vest-Telemark på bruken
av appen M – Solution v/ Anne
Guro Hommo
• Velferdsteknologi til barn og unge,
erfaringer fra 4 års utprøving
v/ Elisabeth Djønne og Midia Aminzadeh
• «Velferdsteknologi og gevinster –
en sannhet med modifikasjoner»
v/ Kathrine Holter
• Gevinstrealisering i komplekse eHelseinitiativ v/ Forsker og rådgiver
Kirsti Askedal
			
Det andre møtet i desember var planlagt
fysisk på Ulefoss med 40 påmeldte, men
måtte flyttes til Teams på kort varsel
grunnet koronapandemien. 20 deltakere
fikk høre om:
• Ny versjon av velferdsteknologiens ABC
v/Silje Bjerkås

• Erfaringsdeling gjennom Podcast
v/Nicolai Welfler

20. oktober 2021 arrangerte vi en fagdag
i Ibsenhuset med 97 deltagere. Det var
representanter fra 11 kommuner i Telemark.
Tema for dagen var Active support.
Nils-Øivind Offernes og Grethe Kvan
Welle formidlet fagstoffet på en praksisnær,
enkel og forståelig måte.
Arbeidsutvalget er i gang med planlegging
av ny fagdag våren 2022, samt en 2 dagers
samling høsten 2022. I tillegg planlegges
det for en 2 dagers samling for ledere i
tjenesten til personer med utviklingshemming høst 2022.

På forespørsel fra HAVO har Utviklingssenteret 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 fem møter i
arbeidsutvalgeti år.
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ABC opplæringsprogram

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.

Som underleverandører har USHT Telemark tilbudt seminarer til alle permene i 2021.
Innenfor kompetanseområdene Demensomsorg og Eldreomsorg har vi gjennomført
totalt syv seminarer i år, inkludert et digitalt seminar i Musikkbasert miljøbehandling.
I samarbeid med USHT Vestfold er det gjennomført oppstartsseminarer for perm 1 og 2
i Mitt livs ABC, samt et oppstartsseminar for perm 1 som kun var for Telemark.
Totalt 114 personer har deltatt fra 11 kommuner. Fire av seminarene har vært digitale.
Ved de seks andre har vi tilbudt en hybridvariant der deltakerne har kunnet velge
mellom fysisk oppmøte eller å følge seminarene digitalt. Veldig mange har valgt å følge
seminarene digitalt på grunn av pandemisituasjonen.
USHT tilbyr også informasjonsmøter om ABC opplæringen, men det har ikke vært
avholdt informasjonsmøter innenfor disse kompetanseområdene i år.

ABC velferdsteknologi
Målet med ABC velferdsteknologi 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.

Digital opplæringspakke lindrende
behandling og omsorg ved livets
slutt
Høgskolen i Hedmark har utarbeidet
en digital opplæringspakke for å styrke
kompetansen til helsefagarbeidere og
ufaglærte i kommunene.

USHT har fått i oppdrag av helsedirektoratet
å bidra til gjennomføringen av velferdsteknologiens ABC. USHT i Telemark og
i Vestfold samarbeider om dette.

USHT i Telemark og i Vestfold samarbeider
om å tilby opplæring til fagpersoner som
skal være mentorer og lede opplæringen
i egen kommune.

Fra hele Vestfold og Telemark har 38 deltakere fra tre kommuner fullført opplæringen
i 2021. 10 kommuner har startet opp med
i alt 93 nye deltakere.

Kragerø kommune har også i år opprettholdt arbeidet med opplæringspakken.
En gruppe med fem deltakere startet
i vår og en gruppe med seks deltagere
fra omsorgsboliger starter over nyttår.

Det har vært gjennomført tre seminarer
i løpet av året – to av disse var digitale.
På grunn av stor interesse for ny oppstart
i september ble dette av smittevernhensyn
arrangert som en kombinasjon med fysisk
oppmøte i Porsgrunn og mange deltagere
på Zoom.
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Tokke og Vinje kommune har deltatt
på mentoropplæring i oktober.
I Tokke startet de en gruppe med seks
deltagere i 2021 og i Vinje en gruppe
med fire deltagere.
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Innovasjon, forskning og utviklingsarbeid

Gode pasientforløp

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.

Forskning, innovasjon og utviklingsarbeid

Gjennom et nasjonalt og regionale læringsnettverk arbeider Folkehelseinstituttet
og KS sammen med kommuner og helseforetak for å utvikle gode, helhetlige og
funksjonsbaserte pasientforløp. Gode
pasientforløps læringsnettverk i Øvre
Telemark hadde oppstart i Vrådal 17. og 18.
november. Ti kommunale forbedringsteam
og ett forbedringsteam fra STHF Notodden deltar i satsingen. Satsingen strekker
seg over 18 måneder med 4 felles samlinger
for kommunenes forbedringsteam. Mellom
samlingene tilbys kommune veiledning.
Tre veiledere fra USHT Telemark deltok
på samlingen i Vrådal og er veiledere for de
deltagende kommunenes forbedringsteam.
Veiviser demens
Et tiltak for å nå målene i Demensplan 2025
er å implementere gode demensforløp i
kommunene. Nasjonale faglige retningslinjer og veivisere demens bør tas i bruk i alle
landets kommuner og være med å danne
grunnlaget for systematisk oppfølging.
Helsedirektoratet har tildelt utviklingssentrene ekstra tilskudd for å bistå
kommunene i dette arbeidet.
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Hovedoppmerksomheten i implementeringen av forløpene skal rettes mot å:
• bidra til at personer med mistanke om
demens fanges opp og får en diagnose
• fange opp personer som har fått en diagnose, slik at både de og pårørende kan få
informasjon, støtte og hjelp så snart som
mulig etter at diagnosen er satt
• jevnlig vurdere behov gjennom hele
demensforløpet og tilby systematisk
oppfølging med tilbud om «rett tiltak
eller tjeneste til rett tid».
USHT Telemark har engasjert sykepleier Lena
Lilledrange Halvorsen til å jobbe med dette
i Telemark. Lena tiltrer 1 mars 2022, kommer
fra Bamble kommune og har lang erfaring
fra demensomsorgen.

HEIME - Flere gode dager hjemme
Følgeforskning VR brilleprosjektet
Dette forskningsprosjektet
skal
styrke
helsei Vestfold
har inngått et
Det ble gjennomført ett digitalt møteUtviklingssenteret
i referansegruppen i august
2020.
Formålet
med møtet
var å dele erfaringene
fra prosjektet
referansegruppen
ble betydelig
fremmende og tverrfaglig
praksis
i kommusamarbeid
medsåSOF
(Senter for
omsorgsutvidet.
Det
var
i
alt
130
deltakere
fra
37
kommuner,
helseforetak,
fylkesmannen,
USN,
NSF
nale helse- og omsorgstjenestertil eldre
forskning) om en følgeforskning tilknyttet
og teknologileverandører.
som mottar tjenester i hjemmet
prosjektet. Vi har hatt flere digitale møter
og deres pårørende.
med SOF hvor vi har lagt en plan for hvordan
vi skal gjennomføre forskningsprosjektet
Offentlig sektor PhD
«Hvordan legge
grunnlag
for en individuelt
tilpasset
oppfølging
av yngre personer
med
Nome og Porsgrunn kommune
samt
USHT
tilknyttet
VR
– prosjektet.
Følgeforskningen
demens?
studieutvikles
av vedtaksprosessen
i to kommuner».
Prosjektet og
er fireårig
og startet i
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samtykkekompetanse
Lommekort for å vurdere samtykkekompetanse
Prosjektet er i regi av USN og er finansiert
På oppfordring fra
På oppfordring fra deltagerne i læringsnettverk om
av Norges forskningsråd.
Prosjektleder er
deltagerne i læringssamtykkekompetansevurdering i 2019 laget utviklingssenteret et
Grethe Eilertsen, professor
i klinisk sykepleie
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ansvaret. Arbeidet følger oppsatt tidsplan
selv om pandemien har ført til noen forVi har levert ut rundt 100 lommekort til
skyvninger. PhD kandidat er Vigdis Aaltvedt.
6 kommuner i 2021.
Hun var engasjert i USHT i 25 % stilling fram
til juni, med hovedfokus på vårt arbeid innen
fagområdet demens.
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Undervisningsmodell med film
og refleksjon
Dokumentasjon er et
etterspurt tema for
undervisning og med
kompetansemidler
fra statsforvalteren
har USHT filmet
forelesning om
dokumentasjon og
utarbeidet et refleksjonshefte. Foreleser
er Randi Askjer som
på innspillingstidspunktet var fagsjef for
helse og omsorg hos Statsforvalteren
i Vestfold og Telemark.
Det har vært stor interesse for opplæringspakken både lokalt i Telemark og fra l
andet ellers.
13 kommuner har fått tilsendt filmlenker
og refleksjonshefter til totalt 730 ansatte.
Aktivitetstiltak for å motvirke
ensomhet hos eldre på sykehjem
og omsorgsboliger
Dette prosjektet er gjennomført i Porsgrunn
kommune. Målsettingen har vært å opprettholde samt øke aktiviteten og sosial kontakt
for målgruppen. Aktivitetslederne fra sykehjemmene og de bemannede omsorgsboligene har vært med i arbeidsgruppen
i tillegg til prosjektleder fra USHT.
Tilskuddsmidlene har gjort det mulig
å arrangere en mengde utendørs og
innendørs arrangementer som konserter,
turer og forskjellige utflukter. Ikke minst
har noen av uteområdene blitt rustet
opp og vært flittig brukt.
Dette har vært et år med mange gode
opplevelser for pasienter og beboerne
ved sykehjemmene og omsorgsboligene.
Aktivitørene har vært svært engasjerte og
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kreative. Mulighetene som åpnet
seg for både innkjøp av materiell til
arrangementene og
til å leie inn ekstra
personell ble svært
godt mottatt. Det
ble spesielt viktig
å kunne leie inn
personell til en del
av arrangementene i denne tiden da heller
ikke frivillige fikk mulighet til å komme. Ved
hjelp av den økte aktiviteten tilskuddsordningen har gitt, er ensomhet og savn
blant mange av våre eldre i målgruppa blitt
redusert. Det har vært et variert program
og skapt mange gode øyeblikk i den tunge
tiden vi har vært inne i.
VR-teknologi i opplæring for ansatte
i sykehjem og hjemmetjeneste
Høsten 2020 startet vi opp prosjektet «VRteknologi i opplæring for ansatte i sykehjem
og hjemmetjenester». Prosjektet gjennomføres med tilskudd fra statsforvalteren
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
opplæringsverktøy. VR-teknologien gir
en illusjon av å være til stede 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
komplekse hendelser, i trygge omgivelser,
uten fare for liv og helse. Den praktiske
øvelsen med brillene følges opp med
refleksjonsspørsmål knyttet til scenariene.
Det vil kunne skape en god læringsplattform.
I første del av prosjektet har vi produsert fire
opplæringsmoduler, jobbet med refleksjonsheftet og laget en reklamefilm i samarbeid
med Mediaview. Andre del av prosjektet,
og planen for 2022 er utprøving i ulike test
kommuner. Etter testperioden vil prosjektet
ferdigstilles og klargjøres for alle kommuner
som ønsker det høsten 2022.
Prosjektperioden går fra 2020 – 2022.
Smittevern
Nettverk innen smittevern ble etablert på
bakgrunn av at Statsforvalteren kom med
en bekymring rundt smittevernsarbeidet i
kommunene som før var Telemark. Fokus
på smittevern er ytterligere aktualisert i
forbindelse med pandemien vi er inne i.
USHT har etablert en arbeidsgruppe med
ressurspersoner innen hygiene og smittevern. Arbeidsgruppa består av ressurspersoner fra kommunene Porsgrunn, Nome
og Hjartdal, i tillegg til hygienesykepleiere
fra Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset
Telemark HF.
Målet med nettverket er:
• 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.
Det har vært gjennomført 3 møter i
arbeidsgruppen i 2021 og 1 digital
nettverkssamling hvor alle smittevernskontakter fra kommunene var invitert
inn. Seljord, Midt-Telemark, Notodden,
Porsgrunn, Skien og Nome meldte sin
interesse til nettverkssamlingen, men noen
måtte dessverre melde avbud grunnet
arbeid knyttet til pandemien. Nettverkssamlingen ble gjennomført våren 2021 og
hadde fokus på “Prevalens-undersøkelsen”
med undervisning av hygienesykepleier
Signy Holum fra Sykehuset Vestfold HF.
Grunnet gjennomføring av RASK-prosjektet
(Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/
Kommunale helseinstitusjoner) høsten 2021,
ble nettverkssamling for høst 2021 satt på
vent, da man så at personer knyttet til
nettverket også hadde en rolle i dette.
Vi ønsker å fortsette arbeidet med nettverksbygging innen smittevern i 2022 og
håper forholdene ligger mer til rette
for dette i året som kommer.
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KOMMUNEDELTAKELSE
I TELEMARK
Interkommunale fag og
kompetansenettverk

Velferds
teknologi

Demens

For ansatte
i tjenestene
til personer
med utv.
hemming

Hverdagsrehabilitering

Demens
omsorgens
ABC. Perm
1

Demens
omsorgens
ABC. Perm
2

Bamble

•

•

•

•

•

•

Drangedal

•

ABC-opplæring

Psykiske
sykdommer eldre
år

Fordypning
geriatri

Demensomsorgens
ABC
Musikkbasert
miljø-behandling

Mitt livs
ABC perm
1

Fagdag

Mitt livs
ABC
perm 2

Velferdsteknologiens
ABC

•

Hjartdal

•

•

•

Kragerø

•

•

•

Kviteseid

•

•

MidtTelemark

•

•

•

•

•
•

Nome

•

•

•

•

Notodden

•

•

•

•

Porsgrunn

•

•

•

•

•

Seljord

•

•

•

•

Siljan

•

•

Skien

•

•

•

•

Tinn

•

•

•

•

Tokke

•

•

•

Vinje

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Fyresdal

•

Hjartdal

•

•

Kragerø

•

Kviteseid

•

MidtTelemark

•

Nissedal

•

Nome

•

Notodden

•

•

•
•

Bamble
Drangedal

•

•

Nissedal

Lindrende
omsorg

•

•
•

Demens

Digital
opplæring

•

•

Fyresdal
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ABC-opplæring

•

•

•

•

Porsgrunn

•

Seljord

•

Siljan

•

Skien

•

Tinn

•

Tokke

•

Vinje
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UTVIKLINGSSENTERET
SOM SAMARBEIDSPART

• Helsedirektoratet har arrangert to felles
digitale møter for utviklingssentrene i
2021, og det har vært et særskilt møte
for mottakere av tilskudd i henhold til
demensplan 2025.
• Fredagskafè, erfaringsdeling på zoom/
teams i nasjonale ledermøter for
utviklingssentrene hver annen uke.

• Månedlige samarbeidsmøter mellom
USHT Vestfold og Telemark og Senter
for omsorgsforskning sør.
• Samarbeid med USHT Vestfold om ABC
opplæringene, digital opplæringspakke
for lindrende omsorg, prosjekter
og følgeforskning.

• Regional samling med Senter for
omsorgsforskning sør, USHT i Agder
og Vestfold og Telemark i Risør,
september 2021.
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Telemarkskanalen - Foto: Jørgen Kasin
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> Kvalitetsreformen for eldre Leve
hele livet (2019 – 2024)

SATSINGSOMRÅDER MOT 2024

> Demens
> Velferdsteknologi
> Pasientsikkerhet og
forbedringskompetanse
> Rehabilitering og
hverdagsrehabilitering
> Lindrende omsorg
> Pasient, bruker og
pårørendeinvolvering

Rådhustrappa - Foto: Hege Schjøth Øverås.
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> Tjenester til personer med
utviklingshemming
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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
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