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1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjene ster 
En nasjonal satsing på Utviklingssentre skal bidra til gode pleie- og 

omsorgstjenester i kommunene. Helsedirektoratets visjon for satsingen er 

”Utvikling gjennom kunnskap”. Visjonen uttrykker et ideal om 

kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, ansatte som 

reflekterer over praksiserfaringer og omdanner dette til kunnskap (Strategiplan 

2011-2015, Hdir. 2010). Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert 

helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V). 

1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold 

Utviklingssenteret skal være pådriver for kunnskapsbaserte tjenester i 

kontinuerlig forbedring og utvikling i Vestfold. ”En pådriver går foran og jobber 

for å få noe til å skje, motiverer andre og får med seg andre” (Strategiplan, s. 

20). Et velfungerende nettverk med kontaktpersoner i fylket er avgjørende for 

måloppnåelse i forhold til Utviklingssenterets pådriverrolle, samt for å nå ut 

med informasjon og etablere samarbeid om prosjekter og kompetanseutvikling. 

Vestfold arbeider kontinuerlig for å inkludere alle kommunene i fylket, og for å 

få frem gode erfaringer fra andre kommuner. Dette gjennom bredt 

nettverksarbeid, fag- og samarbeidsråd, samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner, helseforetak og  

og Fylkesmannen. Videre vektlegges gjennomføring av fagseminarer, 

erfaringskonferanser og kompetanseprogrammer med høy faglig relevans til 

lavest mulig kostnad for samtlige kommuner. 

Den nasjonale hovedmålsettingen er: 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste er pådriver for kunnskap 

og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.  

De fire delmålene er:  

1.  Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lo kalt og 

nasjonalt definerte satsingsområder  

2.  Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet  til elever, 

læringer og studenter  

3.  Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte  

4.  Tilrettelegger for forskning og utvikling i 

helse og omsorgstjenestene  
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USHT Vestfold vektlegger nettverksarbeid, brobygging mellom fagmiljøer og 

interkommunale tiltak i alle sine satsingsområder. I dette arbeidet vektlegger 

Vestfold særlig innføring av ny kunnskap fra forskning, og implementering av 

nasjonale retningslinjer og prosedyrer 

USHT Vestfold ønsker å få bred erfaring i interkommunalt samarbeid og 

implementeringsmetoder. USHT Vestfold er pådriver for at medarbeidere utvikler 

kunnskapshåndteringskompetanse. Utviklingssenteret mener det styrker deres 

beslutningsgrunnlag, og herav bidrar til bedre kvalitet på helsetjenesten som 

ytes. 

 

1.2 Organisering og samarbeid  

USHT Vestfold omfatter tjenesteområdene sykehjem, bokollektiv for demente, 

hjemmetjenester, boliger for funksjonshemmede, rehabilitering og rus/psykisk 

helse tjenester. Senteret er organisert med en leder som inngår i ledergruppen 

til helse- og sosialsjefen og som arbeider tett med stabs- og fagkonsulenter. I 

tråd med føringer fra Helsedirektoratet er det etablert et fag- og samarbeidsråd 

for USHT Vestfold (se modell nedenfor). Målgruppen for USHT Vestfold er 
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helse- og omsorgspersonell i Vestfolds 14 kommuner.  

 

Fag- og samarbeidsrådet har hatt to møter i 2015. 

 

Fag- og samarbeidsråd – representanter fra: 

Leder av Utviklingssenteret  

Seksjonsledere i Sandefjord 

Helse- og sosialsjef i Sandefjord 

Kommuneoverlege i Sandefjord 

Samhandlingskoordinator for Vestfold 

kommunene 

Fylkesmannen i Vestfold 

Høgskolen i Vestfold 

Senter for omsorgsforskning sør 

Fylkeskommunen, videregående skole 

Sykehuset i Vestfold 

Brukerorganisasjoner 

Arbeidstakerorganisasjoner 

Politikerrepresentant fra kommunen 

 

 

1.3 Ansatte i USHT Vestfold 
Fra 1.januar 2015 ble det gjort en organisatorisk endring av USHT. 

Utviklingssenteret ble etablert som en enhet med egen leder som rapporterer til 

helse- og sosialsjef i Sandefjord kommune. Dette ble valgt som en prøveordning 

i 2015, og for å oppfylle et av målene i helse- og sosialetatens handlingsplan - at 

USHT skal være et strategisk virkemiddel for hele helse- og omsorgstjenesten i 

Sandefjord kommune.  

I tillegg til leder har totalt 14 personer vært ansatt i Utviklingssenteret i 2015. 

Stillingsstørrelsen varier fra 20 til 100 % (se oversikt under). USHT har hatt som 

en viktig strategi å rekruttere medarbeidere fra praksis der de har hatt en delt 

stilling mellom drift og USHT. Vi ser at dette er et godt virkemiddel for å få 

implementert ny kunnskap i praksis. I tillegg til de som ar ansatt i USHT har vi 

knyttet til oss flere ressurspersoner fra forskjellige fagmiljø både i Sandefjord og 

de andre Vestfold kommunene.  

Utenom prosjektleder for Best hjemme og prosjektmedarbeider innen 

dokumentasjon er alle stillingene ekstern finansiert. Midlene blir i hovedsak 

tildelt for et år av gangen etter søknad på utlyste tilskudd. Helsedirektoratet, 
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Fylkesmannen i Vestfold og Norsk sykepleierforbund er tilskudds-ytere for 

USHT Vestfold. 
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Prosjektleder 80 % 

E-læring, Tid som gave,  Ernæring

Prosjektmedarbeidere 80 % i "Tid som gave"
Fire personer i 20 % stilling hver

Prosjektleder 100 %
Ferdighetssenteret, Kolsnettverk, Tavlemøter, 

Pasientsikkerhetsprogrammet

Prosjektleder 40 %
"Best hjemme" - hjemmerehabilitering

Prosjektleder 40 %

Veiledende planer og nettbrett

Prosjektleder 50 %
Demensomsorgens ABC, demensnettverk, AKS

Prosjektmedarbeider 40 %
Dokumentasjon, datainnsamling til flere prosjekt

Prosjektmedarbeider 40 %
delirprosjektet

Prosjektmedarbeidere 40 % i Ferdighetssenteret
To personer i 20 % stilling hver

Prosjektleder 10 %

Nettverk lindring og Livets siste dager
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2.0 Roller, samarbeid og ansvarsfordeling 
Utviklingssenteret skal være en god rollemodell for helse- og 

omsorgstjenesten i Vestfold og skal legge til rette for erfaringsutveksling 

mellom kommuner, spesialisthelsetjenestene, Høgskolen, Fylkesmannen 

og Senter for omsorgsforskning. Som pådriver er det forventet at 

Utviklingssenteret skal arbeide for å inkludere alle kommuner i fylket, og å 

få frem gode erfaringer fra de andre kommunene. 

 

2.1 Nettverksbygging i fylket 

Samarbeid og erfaringsutveksling mellom utviklingssenteret for sykehjem og 

utviklingssenteret for hjemmetjenester i samme fylke er viktig for 

måloppnåelse. Møteplasser for erfaringsutveksling og for kompetanseheving 

er etablert med faglige nettverk og refleksjonsgrupper.  

En medarbeider er ansvarlig for både de lokale og nasjonale sidene.  

Det blir samarbeidet med flere kommuner, Fylkesmannen, høgskolene i 

Vestfold og Telemark, Senter for omsorgsforskning og 

spesialisthelsetjenesten om arrangementer og fagutvikling. 

Utviklingssentrene blir spesielt oppfordret til å spre visjonen, hoved- og 

delmål, samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, erfaringsdeling på 

tvers av kommunene, nettsiden og relevante prosjekter, både egne og 

andres. 
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3.0 Interkommunale fagnettverk 
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT Vestfold mange medarbeider i 

kommunene i Vestfold. USHT driftet i 2015 fem fagnettverk og var medansvarlig 

for driften av to fagnettverk. Alle nettverkene har tre til fire møter pr år i tillegg til 

fagdager. Totalt er det ca 320 deltaker fra alle kommunene og 

spesialisthelsetjenesten med i et fagnettverk.  

 

3.1  DEMENS  

Interkommunalt fagnettverk innen Demens i Vestfold inngår i et 

kompetansenettverk med spesialisthelsetjenesten, Høgskolen Buskerud-

Vestfold, (HSN)Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og SIV 

representert ved alderspsykiatrisk poliklinikk. Nettverket i Vestfold skal 

samarbeide og supplere hverandre for å sikre kunnskapsbasert praksis, samt 

utvikling – og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og 

omsorgsnivå. Nettverket skal være en arena for samarbeid og 

erfaringsutveksling. Det skal fremme behandling og omsorg for personer med 

demens ved å ha fokus på: 

• Kompetanse og ressurser i alle ledd av omsorgskjeden. 

• Samhandling og overføring mellom tjenestenivåer. 

Målet for arbeidet er å øke kompetansen i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten, styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet 

på tvers av kommunegrenser og behandlings- og omsorgsnivå. Det skal også 

bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter. 

 

Fagnettverkets faste representanter består av ansatte fra 

Vestfoldkommunene, Høgskolen i Buskerud - Vestfold, Sykehuset i 

Vestfold (klinikk psykiatri og rus) og USHT. Arbeidsgruppen møtes 2-3 

ganger pr semester for å planlegge nettverkssamlingene som arrangeres 

ca fire ganger i året.  Temaene bestemmes ut fra registrerte behov for 

kompetanse. 

 

I 2015 har følgende samlinger vært gjennomført:  

19. 01. 2015: Tema: Overgrep og krenkelser mot eldr e.  
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«Vold i nære relasjoner», når eldre personer i hjemmetjenesten utsettes for 

overgrep. V/ Astrid Sandmoe, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark.  

«Når det skjer ting som ikke burde skje, om vold og overgrep i sykehjem» 

v/Wenche Karin Malmedal, førsteamanuensis v/ Høgskolen i Sør-Trøndelag.    

Dette ble gjennomført på Bakkenteigen med 76 deltagere.   

 

11. 05. 2015: Kombinert fagnettverksamling og seminar.  

 22 deltok i forkant av seminaret der tema var status over pågående prosjekter i 

de ulike kommunene og satsningsområder videre.    

Tema seminar:  «Delir» v/ Maria Krogseth, lege og forsker.   

125 personer sikret full sal i Bølgen Kulturhus i et samarbeid med Larvik 

kommune.  

Det var overveldende respons og ønsker om gjentagelse av tema fordi 

seminaret var fulltegnet og flere ønsket å delta.  

 

14. 10. 2015. Fagnettverksamling på Re helsehus.  

Tema: Demensplan 2020, Fagnettverkets rolle og fremtidig satsning. Nye E-

læringsprogram og omvisning Re helsehus. Til tross for at flere meldte avbud på 

kort varsel hadde de 8 som møttes en aktiv og inspirerende samling.  

 

Fagnettverket i Vestfold bærer i øyeblikket preg av en del utskiftninger av 

personer og omorganiseringer i kommunene. Ikke alle ledere er kjent med hvem 

som er kommunens representanter så målet for 2016 er å sikre informasjon og 

rekruttering av stabile fagpersoner til fagnettverket.   

Erfaring tilsier at det fortsatt er et stort behov for nettverket. Tilbakemeldingene 

viser at representantene i nettverket får nye og nyttige kontakter på tvers av 

kommunegrenser. Dette har ført til erfaringsutveksling og økt samarbeid. 

Videre har nettverkssamlingene ført til et større og bredere fokus for 

demensomsorgen i Vestfold. Nettverket har også vært benyttet som et forum 

for rekruttering til øvrige arrangementer i regi av Utviklingssenteret. Dette kan 

ha bidratt til den økte motivasjonen og det engasjementet som kommer til syne 

gjennom stor deltakelse på ulike konferanser og seminar. 

Fagnettverket videreføres i 2016.  
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3.2  LINDRING 

Nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende 
behandling  

Interkommunalt fagnettverk lindring i regi av tidligere 

Undervisningssykehjemmet, ble i 2014 sammenslått med 

kontaktsykepleiernettverket i kreftomsorg i regi av Onkologisk-palliativ seksjon, 

SiV HF.  Navnet er nå «Nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og 

lindrende behandling».  Organisering og drift var i oppstarten et samarbeid 

mellom seksjon onkologi og palliasjon ved SiV og 12K, som utnevnte 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) til sin 

representant.  

12 av Vestfolds 14 kommuner deltar i nettverket med èn eller flere 

ressurssykepleiere; antallet er relatert til kommunenes størrelse. (Sande og Svelvik 

kommuner er ikke med i dette nettverket, da de deltar i tilsvarende 

ressurssykepleiernettverk i Vestre Viken HF, Drammen).  

Sykehuset i Vestfold (SiV HF) er med i nettverket med ressurssykepleiere fra 

relevante avdelinger.  

Til sammen er 109 sykepleiere registrert som definerte ressurssykepleiere. 

Nettverket er forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF og 

kommunene). Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å 

delta på nettverkssamlinger, samt utføre de oppgavene som ligger i 

ressurssykepleierrollen.  

Det er opprettet styringsgruppe (lederforum) og arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen 

består av to representanter fra seksjon for onkologi og palliasjon, SiV HF, èn 

kommune i Vestfold (Nøtterøy), og èn representant fra USHT-V. Fra januar 2015 

er i tillegg en representant fra Kreftforeningen medlem i arbeidsgruppen. 

 

Opprettelse, organisering og drift av ressurssykepleiernettverket følger 

nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 

palliasjon” (Helsedirektoratet 2013, IS-210). 

Hensikten med ressurssykepleiernettverket i Vestfold er å sikre 

kunnskapsbasert praksis innen fagområdet. 

Mål 

• Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske 
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sykdommer optimal behandling, oppfølging og pleie.  

• Pasienter og deres pårørende opplever helsevesenet som en 

sammenhengende behandlingskjede. 

 

Delmål for arbeidet i nettverket:  

• Øke kompetansen hos helsepersonell i de deltagende kommunene. 

• Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet ved å utvikle og                              

      utveksle kompetanse på tvers av tjenestenivåer, og mellom kommuner 

og sykehus.  

 

Aktivitet 2015 

For å sikre at alle ressurssykepleierne har grunnleggende kunnskap om kreft, 

kreftbehandling og god lindrende behandling, er det gjennomført et 

introduksjons-program som innebærer tre heldagssamlinger med relevante 

tema. De to første dagene ble gjennomført i oktober og november 2014. 

Den siste av introduksjonsdagene ble gjennomført 14. januar 2015.  

Alle introduksjonsdagene, samt øvrige samlinger ble avholdt i Auditoriet ved 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF), da dette kan benyttes uten økonomiske 

kostnader. 

Etter søknad fra USHT-V har Fylkesmannen i Vestfold støttet 

ressurssykepleier-nettverket økonomisk med kr. 50 000, - Ut fra dette har det 

på samlingene vært anledning til å engasjere dyktige fagpersoner som 

forelesere. Fokus har vært relevante tema, slik som kreft, kreftbehandling, 

behandlingsavklaring, palliasjon som fagfelt, smerter, smertekartlegging/ 

kartleggingsverktøy og smertebehandling, samt 

andre aktuelle symptomer og tilstander; eksempelvis delir, ernæring og 

mage/tarm-problematikk. I tillegg har etikk, kommunikasjon, pårørende, og 

omsorg ved livets slutt/LCP, vært sentrale tema på introduksjonsdagene. 

Introduksjonsprogrammets siste dag ble avsluttet med ”paneldebatt” om 

hvordan få til en sammenhengende behandlingskjede for pasienter som lever 

med alvorlig sykdom og pasienter med kort forventet levetid, og deres 

pårørende.  

På hver av heldagssamlingene har det deltatt mellom 90 - 95 

ressurssykepleiere. 



13 

Årsrapport USHT Vestfold 2015 

 
 
 
I tillegg til siste introduksjonsdag har det i 2015 vært gjennomført to halvdags-

samlinger (04.04 og 19.11), og en heldagssamling (14.09), der også ledere var 

invitert til å delta. 

Samlingene hadde følgende tema: 

 

Tema samling 1: 04.05.2015  Ansvar/foredragsholdere  

Lunsj med visning av PleurX-utstyr 

 

Produktsjef og sykepleier 

Tungpust –                spl.observasjoner og 

behandling/lindring av 

symptomer 

 Lene Skoglund, teamspl. lungeavd. SIV 

 

PleurXdren – indikasjon og praktisk bruk  

 

 Stein Fagerlund, intensivspl/produktsjef OneMed 

  

 
Utstyr, bestillingsrutiner, ”hvem gjør hva” 

 

 Representant fra avd. for Behandlingshjelpemidler 

 
Diskusjon, Oppsummering  

  

Tema samling 2: 14.09.2015  Ansvar/foredragsholdere  

«Hvor står vi og hvor går vi»?                                                  
Siste nytt i nettverket 

Nina Firing, seksjonsleder onk/pall seksjon 

Etiske utfordringer i helsetjenesten med  

fokus på:    

Etikk ved livets slutt 
Samtykkekompetanse 
Prioriteringer i helsetjenesten 

Reidar Pedersen, lege og filosof,                                        

Universitetet i Oslo, senter for medisinsk etikk 

”Samvalg – hvis pasienten fikk 

bestemme!” 

Simone Kienlin, sykepleier og 

prosjektkoordinator, Regionsfunksjon 

kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst 

Diskusjon, Oppsummering 

 

På heldagssamlingen 14.09. var også ressurssykepleiernes nærmeste leder 

invitert, og ca.15 ledere deltok. 
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Temasamling 3: 19.11.2015 Ansvar/ foredragsholdere 

Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten Dr. Reidun Bruvatne 

Erfaringer fra praksis: Møte med alvorlig 

syke pasienter fra ulike kulturer  

Flyktningkonsulent Rania Sheyki og 

kreftkoordinator i Stokke kommune, Astri 

Mangelrød Andersson 

Når døden har inntruffet  Obduksjonstekniker Eli-Mathea Skåre, 

Patologisk avd, SiV HF 

Spørsmål/ Oppsummering  

 

På samlingene i 2015 har deltagerantallet variert fra ca. 75 – ca 95. Det er et 

uttrykt ønske at deltagelsen på samlingene er de definerte ressurssykepleierne, 

- dette for jevnlig å få ny og oppdatert kunnskap innen fagfeltet, i tillegg til å 

bygge kolleganettverk innad i fylket, på tvers av kommunegrenser og 

tjenestenivå.  

Arbeidsgruppen ser imidlertid en utfordring i å oppnå stabilitet og kontinuitet i 

deltagelsen, idet det fra flere arbeidsplasser varierer hvem som møter opp til 

samlingene. Dette har bl.a. sin årsak i for eksempel permisjoner, turn-over og 

sykemeldinger. 

Målet er at fagnettverkets representanter etter samlinger og fagdager skal 

videreformidle informasjon og dele ny kunnskap med sine kolleger på de 

respektive arbeidsplassene. Dette har jevnlig vært tema til diskusjon og 

erfaringsutveksling siden oppstart av fagnettverket, og erfaringene viser at det 

er svært varierende praksis på dette i de forskjellige kommuner/arbeidsplasser. 

Noen har faste rutiner på dette, mens det på andre arbeidsplasser ikke gis rom 

for jevnlig informasjon. Dette er gjenstand for videre diskusjon i 

nettverksgruppen, med mål om å innføre gode rutiner i flest mulig kommuner og 

arbeidsplasser.. 

 

Arbeidsgruppens aktivitet: 

I 2015 har arbeidsgruppen hatt 6 møter à 1 ½ time, der fokus har vært 
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nettverkssamlingene med idèdugnad om relevante tema og å finne 

dyktige forelesere til temaene. I tillegg har gruppen hatt ett 

heldagsmøte, der kompetanseplanen for nettverket ble fullført, samt 

årsrapport for 2014 skrevet og sendt til styringsgruppen/ lederforum 

for nettverket. 

Arbeidsgruppens medlemmer har hatt ansvar for alle 

nettverkssamlingene, og oppgaven som møteleder har rullert blant 

gruppens medlemmer. 

Sykehusets to representanter har bl.a. hatt ansvar for logistikk i fht. 

lokaliteter og servering, mens andre oppgaver, eksempelvis søknad til 

fylkesmannen om økonomisk støtte, er ivaretatt av USHT sin 

representant i arbeidsgruppen. 

Ved utgangen av 2015 avsluttet Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vestfold sitt direkte engasjement i nettverket ved at 

USHT sin representant går ut av arbeidsgruppen. Lederforum vil 

primo 2016 gi innspill til, og sammen med arbeidsgruppen finne en 

kommunal representant som kan være med i arbeidsgruppen videre. 

 

Målet for «Nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende 

behandling» vil i 2016 fortsatt være kompetanseutvikling innen 

fagfeltene kreft og palliasjon, og innen temaet omsorg for døende og 

deres pårørende.  

I tillegg å videreutvikle nettverksbyggingen og bruke nettverket aktivt 

for utveksling av kompetanse. Representantene i 

ressurssykepleiernetteverket er en viktig ressurs for inspirasjon, 

veiledning og kunnskapsoverføring på egne arbeidsplasser når det 

gjelder dette. Planen for samlinger i nettverket fra og med 2016 er tre-

fire halvdagssamlinger årlig, samt å arrangere en heldags fagdag med 

åpen deltagelse for flere enn ressurssykepleierne. 

 

I løpet av 2015 er det opprettet ambulant, palliativt team ved SiV HF, 

og det er naturlig at sykepleier i dette teamet vil ha en sentral rolle i 

nettverket for ressurssykepleiere 

Arbeidet med å få hensiktsmessig og god drift av nettverket vil ha stort 
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fokus, og arbeidsgruppen har et viktig mandat i denne sammenhengen.  

.       

USHT-V stiller seg positivt til å delta i styringsgruppen for nettverket hvis 

ønskelig, samt være en samarbeidspart for innspill og refleksjon.  

 

3.3 FUNKSJONSHEMMEDE/UTVIKLINGSHEMMEDE  

I 2011 ble det etablert et interkommunalt fagnettverk for ansatte som gir 

tjeneste til personer med utviklingshemming og ulike former for 

funksjonsnedsettelser. Nettverket består av to til fire representanter fra hver 

kommune som arbeider med fagutvikling eller er særlig interessert i fagfeltet. 

Nettverket har hatt fire møter i 2015. Møtene har vært i fire forskjellige 

kommuner som har hatt ansvar for det praktiske. Alle kommunene og 

spesialisthelsetjenesten har vært representert. 

Nettverkets målsetning er å: 

o øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten 

o styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av 

kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå 

o bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter. 

o samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og SiV om 

kompetanseheving innen fagfeltet. 

 

Deltakere fra nettverket har vært bidragsytere på Fylkesmannens OFA 

samlinger for KOHL kap 9, i tillegg har nettverket hatt oppgaver på 

Fylkesmannens fagdag. 

I 2016 videreføres nettverket med fire samlinger, f ørste samling med 

utvikling av opplæringspakke i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

3.4  PSYKISK HELSE OG RUS  

 I 2012 ble det i samarbeid med Fylkesmannen tatt initiativ til å opprette et nytt 

interkommunalt fagnettverk innen fagområdene psykisk helse og rus. En 

arbeidsgruppe med representanter fra Nøtterøy og USHT har hatt ansvaret for 

organiseringen av nettverket i 2015. Nettverket inviterer spesialisthelsetjenesten 
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inn avhengig av sakene de har til drøfting. 

Nettverket har hatt fire møter i 2015, og møtene har vært i Stokke og Sandfjord. 

Det er representanter fra alle kommuner i Vestfold med i nettverket. 

 

I 2016 har videreføres nettverket med tre samlinger . 

 

3.5 VELFERDSTEKNOLOGI   

Fra høsten 2014 ble det opprettet et velferdsteknologinettverk i Vestfold med 

USHT som en samarbeidspart for nettverket. Velferdsteknologi er et område alle 

kommunene i Vestfold er opptatt av. Noen kommuner har startet et systematisk 

arbeid med temaet, mens andre er i startgropen. Samarbeidsaktører som 

høyskolen, sykehuset, fylkesmannen, KS og hjelpemiddelsentralen arbeider 

også med temaet. Det vil kunne gi store fordeler for aktørene å opprette et 

kompetansenettverk i Vestfold. Nettverket vil kunne utnyttes til å heve 

kompetansenivået hos alle aktørene og vil sette oss bedre i stand til å møte 

utfordringene framover.  

Nettverket er ikke et besluttende organ med mindre organet blir tildelt slik 

myndighet. Organet disponerer ikke utredningsressurser og må tildeles 

ressurser dersom slikt arbeid skal utføres. Nettverket kan bringe saker videre til 

aktuelle organer, eks ledermøtene for helse- og sosiallederne i og 

samhandlingsutvalget.  

Arbeidsoppgaver 

Nettverket står fritt til å ta opp saker av interesse. Det er et felles ansvar å skape 

et nyttig nettverk. 

Aktuelle oppgaver: 

• Status- hva har skjedd i den enkelte organisasjon siden sist. Fast post på 

sakslisten. 

• Aktuelle nasjonale saker: 

o Statsbudsjettet 

o Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

o Standardisering 
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o Trygghetsalarmer 

 

• Aktuelle fellesprosjekter/prosjekter for et utvalg av deltakere 

• Kompetanse – er det noen som kan noe som andre har behov for å lære? 

Eks. 

o Hvordan starte og gjennomføre et prosjekt? 

o Hvordan lager vi en plan for velferdsteknologi? 

o Hvordan kan vi finne og realisere gevinsten av et 

velferdsteknologiprosjekt? 

o Behovskartlegging 

• Samspillet mellom teknisk innovasjon og tjenesteinnovasjon 

Målgruppe 

Organisasjonene bestemmer selv hvem som skal delta i nettverket. Nettverket 

er primært for personer som aktivt arbeider med velferdsteknologi. Det er bl.a. 

prosjektledere, personer med helsefaglig bakgrunn, IKT-ansatte, 

innkjøpsansvarlige. Temaene i de enkelte nettverksmøtene vil antakelig være 

førende for hvem som møter fra organisasjonene. Det er ønskelig at den som 

organisasjonen har oppnevnt som ansvarlig kontaktperson deltar på alle 

nettverksmøtene og koordinerer deltakelsen fra sin organisasjon. 

Aktivitet 

Sakslisten settes opp av et arbeidsutvalg bestående av tre kommuner. 

Kommunen som innkaller til møtene skal være den ene. De to øvrige skal være 

en stor og en liten kommune.  Nettverket bestemmer hvem som skal utgjøre 

arbeidsutvalget. Organisasjonene sender forslag til saker senest en måned før 

møtet. Det har vært fire nettverksmøter i 2015. 

I 2016 er det fastsatt fire nettverksmøter. 
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3.6 REHABILITERING 

I april 2015 ble det gjennomført en rehabiliteringskonferanse i samarbeid med 

Fylkesmannen i Vestfold. Alle kommuner og spesialisthelsetjenesten i Vestfold 

deltok. Konferansen ble avsluttet med å opprette et interkommunalt 

rehabiliteringsnettverk i Vestfold. 

Fagnettverket er for medarbeidere som arbeider med rehabilitering i Vestfold. 

Fagnettverket inngår i et kompetansenettverk med Fylkesmannen i Vestfold, 

Sykehuset i Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 

Vestfold. Utviklingssenteret har et ansvar for å koordinere og lede oppstarten av 

nettverket. 

Fagnettverket er for medarbeidere som har et faglig ansvar, deltar aktivt i 

fagutvikling eller har stor interesse for faget. De må også kunne være 

bidragsytere og ”spredere” av informasjon og kunnskap internt i egen 

organisasjon. 

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og 

utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det 

interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for 

pasienten/brukeren. 

o Kompetanse og ressurser i alle ledd 

o Samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. 

Mål for nettverksarbeidet: 

o Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten. 

o Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av 

kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå. 

o Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter. 

o Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og SiV om kompetanseheving 

innen fagfeltet. 
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Sammensetning av nettverket 

Deltakerne fra kommunene er gjerne flerfaglig sammensatt og har erfaring fra 

arbeid med forskjellige tjenesteområder. Det er ikke er krav at de har 

høyskoleutdanning, men de må ha en rolle i forhold til faget på egen 

arbeidsplass. 

De ulike kommunenes deltakere har ansvar for å sikre informasjons og 

kunnskapsspredning fra nettverket og ut i sin kommune.  

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan med tre til fire møter/temadager pr. år. 

Møtene er tre timer og blir lagt til etter lunsj. I tillegg arrangerer de et til to 

seminarer pr år for alle medarbeiderne i kommunene og 

spesialisthelsetjenestene innen fagfeltet. 

Nettverket velger representanter til en arbeidsgruppe bestående av tre personer 

som sammen med Utviklingssenteret har ansvar for den praktiske 

organiseringen av møtene.  

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan og kommunene veksler på å være 

vertskap for arrangementene. 

Fagnettverket skal ha fokus på kartlegging av behov for faglig utvikling innen 

helse og omsorgstjenestene i kommunene, samt gjennomføring av ulike 

målrettede tiltak. Fagnettverket velger tema for møtene og seminarene. 

Første møte ble avholdt i november 2015 med 47 deltakere fra hele Vestfold og 

spesialisthelsetjenesten.  

I 2106 er det planlagt tre møter inkludert en fagda g som er åpen for alle.  
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4.0 Prosjekter innen fag- og tjenesteutvikling 
 

Som utviklingssenter skal vi drive utviklingsprosje kter som gir oss 

kunnskap innen lokale og nasjonale satsingsområder i pleie og 

omsorgstjenesten.  

 

Målet er at vi skal få tjenester av god kvalitet som kommer pasienter, 

pårørende og ansatte til gode. Det kan ofte være vanskelig å skille hva som 

er utviklingsarbeid og hva som er forskning, men en enkel formulering på 

dette skillet kan være at utviklingsarbeid er anvendelse av ny og 

eksisterende kunnskap sammen med praktisk erfaring. 

I utviklingsarbeid skal en systematisk utvikle eller videreutvikle modeller, 

prosesser og systemer i den hensikt å forbedre tjenesten. 

 

I 2015 har vi hatt fokus på å sikre videreføring av igangsatte prosjekter. Vi 

er også involvert i flere nye prosjekter samt selv igangsatt noen nye. Det 

er i tillegg startet opp et forskningsprosjekt innen delirium hos 

hjemmeboende eldre. 

 

USHT Vestfold har en aktiv rolle innenfor mange utviklingsfelt, både lokalt 

og nasjonalt. Eksempelvis gjennom Meldingsløftet, implementering av 

nasjonale retningslinjer for underernæring, utvikling av veiledende planer for 

bruk i kommunale helsetjenester, utvikling av opplæringsprogram i forhold til 

kapittel 9 i kommunal helse- og omsorgslov. 

Utviklingssenteret ønsker å styrke innsatsen på implementering av 

elektroniske verktøy i utvikling av tjenesten, og disse brukes aktivt i 

prosjektene for å heve kvaliteten på tjenesten og bedre pasientresultater. 

Eksempelvis gjennom prosjektet ”Nettbrett”. Med bakgrunn i 

Helsedirektoratets ønske om at Utviklingssentrene skal være pådrivere for 

bruk av IKT i virksomhetene, er utvikling av en målrettet strategi for IKT og 

kvalitetsutvikling for USHT Vestfold videre prioritert i 2016. 
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4.1 Ernæring – «Matglede» 

USHT- Vestfold har i 2015 mottatt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre 

prosjektet «Matglede». Formålet med prosjektet er å sette fokus og øke 

bevisstheten hos ansatte på mulighetene ved et godt måltid og vise hvordan 

enkle grep og tiltak, både på kjøkkenet og i matsituasjoner med brukerne, kan 

bidra til gode matopplevelser. Med alle de positive følgeeffektene av dette - som 

økt appetitt, redusert underernæring, økt trivsel og økt livskvalitet hos brukerne. 

 

Filmselskapet Cynergi AS har allerede i samarbeid med kostøkonom Erlend 

Eliassen utviklet filmsekvenser basert på intervju med eldre, samt pleie- og 

kjøkkenpersonalet. Filmsekvensene er basert på konkrete case og intervju med 

de eldre og hvordan helsepersonell og kjøkken – service avdelingen kan 

tilrettelegge best mulig for en god måltidsopplevelse. Filmsekvensene har blitt 

vist på nasjonal konferanse, med god respons. På bakgrunn av dette ønsker 

USHT – Vestfold å gå i samarbeid med Cynergi AS for å videreutvikle filmene, 

og integrere dette med fagstoff til å bli et webbasert læringsverktøy.   

Målgruppen  for prosjektet er: helsepersonell i kommunehelsetjenesten 

og kjøkken – service personalet. 

Målet : helsepersonell og kjøkken- service personalet skaper gode og 

næringsrike matopplevelser med en bevissthet og økt kompetanse på 

måltidets muligheter. 

Prosjektet har formell prosjektstart januar 2016 og varighet frem til august 2016. 

Prosjektet skal i den perioden videreutvikle filmene som allerede er produsert av 

Cynergi AS. Prosjektet skal også utvikle nye filmer samt integrere disse med 
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fagstoff og annet relevant materiale til å bli et webbasert læringsverktøy.   

Prosjektet har etablert en prosjektgruppe bestående av 7 stykker med 

kompetanse innen eldre og ernæring. Prosjektgruppen har gjennomført et 

prosjektgruppemøte i 2015, og vil fortsette med prosjektgruppemøter i 2016. 

Samarbeidet med Cynergi AS nedfelles i en kontrakt som signeres når 

prosjektgruppen konkret vet hva som skal bestilles av nye filmer og hva som 

skal endres/justeres i forhold til eksisterende filmer.  

Læringsverktøyet skal publiseres på KS- portalen, KS- læring, målet er at e-
læringsverktøyet er ferdig produsert og klar for publisering på KS- Læring, juli 
2016. 

 

4.2 Ernæring – «veiledende planer» 

Utviklingssenteret i Vestfold har siden 2008 arbeidet systematisk med 

ernæring og å styrke god ernæringspraksis med utgangspunkt i anbefalinger 

fra nasjonale retningslinjer. 

Både på institusjon og i hjemmetjenesten har det blitt lagt stor vekt på at 

pasientene skal få tilbud om ernæringsscreening. 

Granskning av pasientjournaler viser at institusjonstjenesten langt på vei har 

lykkes med å etablere gode rutiner for ernæringsscreening, men at det fortsatt 

mangler gode mål og tiltaksplaner, samt evaluering av effekt av tiltak. Samtidig 

avdekker tilsvarende granskning i hjemmetjenestene at screening har bedret 

seg betraktelig her også, men at det fortsatt er litt mangelfullt i noen avdelinger. 

Også her mangler det en del på mål og tiltaksplaner for dem som er i 

risikosonen.  

I 2014 mottok vi midler fra Helsedirektoratet for å utvikle veiledende planer 

innen ernæring for å lette arbeidet med dokumentering og å kvalitetssikre 

planene. Horten kommune og Stokke kommune er medarbeidere i prosjektet. I 

2015 gikk vi inn som et delprosjekt i NSF sitt prosjekt om standardiserte 

veiledende planer, og en mer utfyllende beskrivelse av dette prosjektet kommer 

derfor i et annet kapittel.  
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4.3 Frie midler 
USHT lyste ikke ut frie midler i 2015. Grunnen til dette var at de som fikk midler 

i 2014, kom sent i gang og en del ble ikke ferdig før sent i 2015. Særlig den 

elektroniske medisindosetten har tatt lenger tid å prøve ut enn antatt. Den 

overordna paraplyen var velferdsteknologi, og en del var på stand på 

velferdsteknologidagen på Bakkenteigen i september 2015.  

Midlene for 2015,ble derfor satt av til 2016, og skal lyses ut tidlig på året 2016. 

Paraplyen da vil være implementeringskompetanse 

 

4.4 Tjenesteutvikling – barn og unge med omsorgsbeh ov 

På bakgrunn av anbefalingene fra kartleggingsprosjektet ble det søkt midler fra 

Helsedirektoratet til å starte et nytt prosjekt med hensikt og mål om å yte godt 

tilpassede tjenester til familier med funksjonshemmede barn i Sandefjord. 

Gjennom godt samarbeid mellom omsorgspersoner og kommunen er målet å gi 

et tilbud som er hensiktsmessig både i forhold til kommunenes rammer og 

familiene og barnas behov.  

Dette skal oppnås ved å 

• utvikle nye metoder/verktøy for kartlegging av behov 

• utvikle nye tjenester/endre eksisterende tjenester 

• samarbeide systematisk med pårørende 

• videreutvikle samarbeidsavtaler med samhandlingspartene 

• vurdere hvordan vi skal bruke omsorgslønn 

• utvikle veiledertjeneste for foreldre, skole og barnehage 

• bruke IKT, sosiale medier og velferdsteknologi som verktøy 

I 2015 har hovedfokuset vært praktisk gjennomføring av prosjektet og analyse 
av resultater. 

Det er tatt utgangspunkt i tre av punktene prosjektet skulle arbeide videre med. 

Etter styringsgruppemøte 10.11.14 ble det vedtatt å dele opp hovedprosjektet 

med flere underprosjekt. 
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. 

 

 

 

Hovedprosjektet -Tjenesteutviklingsprosjektet 

Karleggingen som ble gjort ved oppstart av prosjektet viste at mange 

omsorgsansvarlige ønsket et mer fleksibelt tilbud der de kan velge mellom 

døgnavlastning, hjemmeavlastning, timeavlastning og barnevakt. De ønsket 

også å kunne velge hjelp til morgenstell for eksempel. Flere beskrev at de 

ønsker faglært barnevakt hjemme for noen timer en kveld og at dette hadde 

gjort behovet for døgnavlasting mindre. Flere kunne også tenke seg praktisk 

hjelp i hjemmet. Veiledning i hjemmet var også et behov de beskrev. 

For å prøve ut mer fleksible tjenester ble den praktiske delen av prosjektet 

startet opp på Teksleåsen 17. august 2015.
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Ved oppstart ble disse tidspunktene tilbydd foreldrene/omsorgspersonene: 

• Timesavlasting hjemme – morgen, tirsdag, onsdag og torsdag mellom 

klokka 06.45 – 08.45 

• Timesavlastning på Teksleåsen 15.00 – 19.00, alle ukedager 

• Timesavlastning hjemme – kveld, mandag, onsdag og torsdag 16.45 – 

21.45 

Det ble også sendt ut et informasjonsskriv til omsorgspersonene. 

Etter prosjektmøte 8. september 2015 ble det besluttet å endre på tidspunktene 

fordi det var en del som ikke ble benyttet. Spesielt hjelp hjemme om morgenen 

ble ikke benyttet. Timeavlasting på Teksleåsen ble heller ikke benyttet i noe 

grad. 

Timesavlasting hjemme kveld, mandag, tirsdag og ons dag kl 16.45 – 21.45. 

Det er blitt brukt en del. To familier hadde ønsket seg på torsdagene også. Det 

ble mulig å få til når morgentimene ble tatt bort. 
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Seks familier ble spurt 
om å være med. De ble 
valgt ut fra behov og 
kartlegginger. Tre 
familier vil teste 
hjemmeavlasting , en 
timeavlastning på 
Teksle, og to ville teste 
veiledning. En fra 
Utredning og en fra 
Teksle gjennomførte 
kartleggingen

In
te

rv
ju

Alle familiene ble 
intervjuet av forskere 
ved Senter for 
omsorgsforskning. De 
intervuet også ansatte 
ved Teksleåsen og på 
utredningsavdelingen. 
Dette ble gjennomført 
i juni 2015, og skal 
gjennomføres en gang 
til i januar 2016.
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De fire familiene som 
skulle ha avlasting 
kunne velge mellom

- timeavlasting 
hjemme

- hjelp til morgenstell

- timeavlasting på 
Teksleåsen

De fikk omgjort noen 
av døgntimene sine til 
fleksible timer.
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De nye tidspunktene blir slik fra 15.10.15. 

Dag Sted Tidspunkt  timer   

Mandag Timeavlastning  

16.45-

21.45 5 

Tirsdag Timeavlastning  

16.45-

21.45 5 

Onsdag Timeavlastning  

16.45-

21.45 5 

Torsdag Timeavlastning  

16.45-

21.45 5 

    

0,56 

årsverk 

En familie har fått omgjort to døgn i måneden til fleksitid, 20 timer pr mnd. De tre 

andre har fått omgjort et døgn, 10 timer. De kan bestille for to uker i gangen. 

Erfaringene så langt er positive. Dette gjelder både hos brukergruppen og 

tjenesteyterne. 

I kartleggingsfasen har det vært med en person fra utføreravdelingen og en fra 

utredningsavdelingen sammen for å få en tverrfaglig tilnærming. Denne 

modellen skal implementeres i drift fra 2016, og brukes for nye søkere. 

Kartleggingens hovedfokus skal være «Hva er viktig for deg?» Hva er det 

viktigste for at familien skal fungere best mulig i det daglige? 

En viktig positiv effekt er at tjenesteyter blir bedre kjent med barnet og 

pårørende når de møter dem hjemme. Pårørendesamarbeidet med disse 

familiene er blitt mye bedre. 

Til nå er det få familier som har deltatt, og det er nå ønskelig å utvide ordningen. 

På styregruppemøte 14.12.15 ble det vedtatt å utvide ordningen. Rekrutteringen 

skal skje gjennom kartlegging av nye brukere.  

Prosjektet fortsetter til sommer 2016. Målet er å kunne teste ut en app for å 
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bestille tjenestene i stedet for å ringe og bestille tid våren 2016. Dette er i 

samarbeid med Larvik som har et prosjekt på å utvikle appen. Målet med å 

kunne bruke en app er at det skal gi enda bedre brukerstyring. 

Foreldreforum 

Mange tilbakemeldinger fra foreldrene i den første kartleggingen omhandlet 

felles møteplasser for foreldre som faste møter en gang i året, foreldreforum på 

facebook, yoga for foreldre, kurs og helgesamlinger. Etter drøftinger i Stategate 

for et år siden ble det bestemt at vi skulle henvende oss til pårørendeprosjektet 

med spørsmål om de kunne bidra. 

Prosjektet sendte skriftlig forespørsel til pårørendesenteret om de kunne ta 

ansvar for en møteplass for foreldre. Etter behandling i deres styregruppe ble 

det vedtatt at de skulle ta på seg å lage foreldrekafe tre til fire ganger i året. 

Første kafemøte ble gjennomført i mars 2015 med 11 deltakere, det neste var i 

juni med bare 2 deltakere. Høsten 2015 har det vært to kafekvelder med over 20 

deltakere. De to siste gangene har foreldrene drevet det selv, og 

pårørendesenteret er bare en støttespiller. Det er denne driftsformen som vil 

bestå fremover. Foreldrene har dannet Facebookgruppe, og mange er veldig 

aktive. De arbeider også med fritidstilbudet. Pårørendesenteret beskriver at 

foreldrene virker veldig fornøyd med å ha fått i gang dette tilbudet, det er i 

hovedsak foreldre til små barn som er meste aktive. 

Fritid  

 I den første kartleggingen kom det inn over 50 forslag som vi definerte under 

fanen fritid. Mange av disse var forslag på aktiviteter som finnes, men som ikke 

er godt nok kjent. Det var også forslag om nye aktiviteter og 

organisasjonsformer. 

Det ble opprettet et eget delprosjekt for fritid med følgende mandat: 

• Kartlegge eksisterende fritidstilbud i kommunen som barn – og unge med 

funksjonsnedsettelser kan benytte. 

• Kartlegge lag og organisasjoner som ikke har tilbud til denne gruppen 

barn – og unge i dag og vurdere om de har fritidstilbud som kan være 

aktuelle for vår målgruppe. 
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• Kontakte de som kan være aktuelle og avklare hva som skal til for at de 

kan gi et tilbud til denne gruppa. 

• Kartlegge hva som hemmer og fremmer at lag og organisasjoner gir 

tilbud til denne barne- og ungdomsgruppen. 

• Lage samarbeidsavtaler med aktuelle lag og foreninger 

• Lage folder med kontaktinformasjon til alle fritidstilbudene som barn- og 

unge med funksjonsnedsettelser kan benytte seg av. 

Gruppen har gjort en del kartlegginger, men er ikke kommet så godt i gang og 

hovedprosjektet har ikke mottatt sluttrapport ennå. Det er planlagt et møte i 

januar 2016 med prosjektleder og arbeidsgruppen for fritid. 

Kompetanse 

Under karleggingen ved oppstart av prosjektet kom det frem at det var behov for 

å utvide kompetansen i tjenesten. Dette er det arbeidet en del med i 2015. 

• To ansatte har tatt foreldreveiledningskurset til Glenne 

• To har deltatt på todagers opplæring i traumebasert omsorg. 

• To holder på med TIBIR opplæring 

• To har gjennomført videreutdanning i organisering og veiledning av 

støttekontakter, avlastere og frivillige  

• Fem personer har fått opplæring i LEAN – modell sammen med Larvik. 

Videre fremover: Prosjektet er utvidet til sommer 2016 og målet er å få med 

noen nye familier til å prøve ut en fleksibel avlasting. Senter for 

omsorgsforskning skal også gjennomføre andre del av sine intervju våren 2016. 
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4.5 Best Hjemme  

 

 

Sammendrag pilotprosjekt Best Hjemme 02.05.2013 – 3 1.12.2015 

Pilotprosjekt Best Hjemme har vært et utviklingsprosjekt der pasienter med 

behov for tverrfaglig hjemmerehabilitering tilbys dette. Prosjektet har blitt 

gjennomført i 3 av 6 ordinære avdelinger av hjemmetjenesten i Sandefjord 

kommune. Fra oktober 2015 ble det etablert Best Hjemme-team i en 4.avdeling 

for hjemmebaserte tjenester. I hver avdeling har tverrfaglige rehabiliteringsteam 

av ergoterapeut (50 %), fysioterapeut (50 %) og sykepleier eller hjelpepleier 

(100 %) vurdert og kartlagt pasienter der det ble vurdert behov for tverrfaglig 

tilnærming. 1/ 3 av deltagerne i Best Hjemme gjennomførte sin 

rehabiliteringsperiode med rehabiliteringsplan basert på sine egendefinerte mål. 

2/3 av deltagere har mottatt ulik grad og omfang av tverrfaglig kartlegging og 

innsats. 

Resultatet viser at 36 % av deltagerne med egen rehabiliteringsplan  avsluttet 

sin periode i Best Hjemme uten behov for hjemmetjenester,  og 32% av 

deltagerne hadde videre  behov for hjemmetjenester i varierende omfang etter 

avsluttet rehabiliteringsperiode.  7 %  av deltageren fikk tildelt trygghetsalarm og 

13% ble gitt vedtak på praktisk bistand. 6 % døde under rehabiliteringsperioden. 

«Dette har jeg prøvd i 40 år, men gått på ræven hver gang.» 

Deltagere og deres pårørende har gitt uttrykk for stor grad av tilfredshet og erfart 

effekt av rehabiliteringstilbudet. Delaktighet i egen målsetting, forutsigbarhet 

med tett oppfølging fra det tverrfaglige teamet og involvering av pårørende 

nevnes som spesielt positive faktorer.  
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Ved heltidsevaluering i mai 2015 viser undersøkelser at Pilotprosjekt Best 

Hjemme har bidratt til økt kunnskap om rehabilitering og økt fokus på pasientens 

muligheter for mestring av daglige aktiviteter for de ansatte i hjemmetjenesten. 

Avdelingsledere erfarer positiv effekt av Best Hjemme i forhold til 

holdningsendring, inspirasjon og arbeidsglede hos de ansatte. Saksbehandlere 

fra Utredningsavdelingen gir uttrykk for effektiv bruk av tid, 

informasjonsutveksling og samhandling på tvers av seksjoner og faggrupper, 

som igjen styrker grunnlaget for tildeling av helsetjenester. Terapeuters tette 

samhandling med hjemmetjenesten og tradisjonell pleie – og omsorgskultur 

erfares gjensidig positivt.  

Koster mye, gir mer. 

Sammenlignet tidsbruk (mengde tjeneste) viser at Best Hjemme – deltagere fikk 

9,9 timer helsetjeneste etter 1 uke i Best Hjemme sammenlignet med 

kontrollgruppens 6,31 timer. Etter 10 uker mottok Best – Hjemme deltagerne 

3.04 timer, kontrollgruppen mottok 5.91 timer pr uke. Dette viser at tverrfaglig 

innsats utløser økt ressursbruk, spesielt i den første perioden av den aktive 

rehabiliteringsperioden. Etter 6 måneder utløste deltagere fra Best Hjemme 

behov for 1.65 timer helsetjenester pr uke, sammenlignet med kontrollgruppen 

som hadde behov for 5.81 timer pr uke.  Effekt av deltagelse i Best Hjemme 

sammenlignet med kontrollgruppe viser at 2 deltagere fra Best Hjemme var på 

langtidsplass 12 måneder etter avsluttet Best Hjemme. 5 pasienter fra 

kontrollgruppen var på langtidsplass 12 måneder etter aktuell sammenlignings-

periode.  

Prosjekt Best Hjemme ble avsluttet 31.12.2015 med mål om videre 

implementering i hele seksjon Senter og Hjemmetjenester i 2016.  

 

4.6 Utvikling av opplæringspakke KOHL kapittel 9 

USHT har i samarbeid med det interkommunale fagnettverket for tjenesteytere 

til utviklingshemmede, en arbeidsgruppe og en ekstern leverandør utviklet et e-

læringsprogram som skal være en grunnleggende opplæring for 

nyansatte/ufaglærte som skal jobbe med utviklingshemmede. Utviklingen av 

opplæringsprogrammet var et ønske fra Fylkesmannen i Vestfold for å bidra til 
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en kompetanseheving innen dette fagområdet og da spesielt i forhold til Lov om 

kommunal helse- og omsorgstjenester, kapitel 9.  

USHT Vestfold mottok derfor i juni 2014 kr 400 000 i tilskuddsmidler fra 

Helsedirektoratet for å utvikle filmer til opplæringspakken KOHL kapittel 9 for 

Vestfoldkommunene.  

Målgruppen for prosjektet er «nyansatte/ufaglærte som arbeider med 

utviklingshemmede». Det interkommunale nettverket gjorde en kartlegging av 

hva som eksisterer av opplæringsprogrammer til denne målgruppen og på 

bakgrunn av det valgte de ut 

modulene som 

opplæringsprogrammet skulle 

innholdet. Det interkommunale 

nettverket samlet og skrev 

fagstoffet til hver modul som ble 

redigert av en ekstern redaktør 

og senere bearbeidet av arbeidsgruppen.  

Prosjektet ansatte en leverandør gjennom anbud for å utvikle e-

læringsprogrammet, leverandøren ble Feber film fra Tønsberg. Feber film fikk kr 

394 600 for oppdraget. 

Prosjektet satt ned en arbeidsgruppe bestående av 3 personer som arbeidet 

med manus og visualisering av e-læringsprogrammet sammen med Feber film.  

      Arbeidsgruppen bestod av: 

• Fagkonsulent i Signo Vivo, Beate Beaudoin 

• Fagkonsulent i Larvik kommune, Heidi Jansson 

• Prosjektleder USHT – V, Ida Eide Johansen 

 

Arbeidsgruppen arbeidet med fagstoffet og visualisering av dette, samt manus til 

utvikling av kortfilmer, i 2014 og i 2015. Det ble produsert ca. 17 kortfilmer, både 

interaktive og vanlige, som ble inkludert i e-læringsprogrammet for å illustrere 

gråsonene i hverdagen og for å øke læringseffekten. 

Leverandøren startet med utviklingen av e-læringsprogrammet desember 2014, 
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filmene ble spilt inn våren 2015, det ble benyttet profesjonelle skuespillere og 

innspillingen fant sted i et av Signo Vivo sine lokaler i Sandefjord.  

E-læringsprogrammet var ferdig utviklet, testet og klart for bruk juni 2015. 

Prosjektet holdt både fremdrift og budsjett etter oppsatt plan. Prosjektet ble 

avsluttet juni 2015.  

 

E-læringsprogrammet: «Kompetansehevende tiltak i tjenesten for 

personer med utviklingshemming» 

E-læringsprogrammet ligger nå tilgjengelig for alle kommuner på KS- portalen, 

KS- Læring. Modulene består av fagstoff, refleksjon, interaktivitet og kortfilmer.  

Det tar ca. 2,5 time å gå igjennom hele e-læringsprogrammet som består av 7 

moduler: 

1. Taushetsplikt 

2. Helse, miljø og sikkerhet 

3. Å arbeide i andres hjem 

4. Målrettet miljøarbeid 

5. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 

6. Legemiddelhåndtering 

7. Tvang og makt, Lov om kommunal helse og omsorgstjenester 
kapittel 9 

 

Etter å ha gjennomgått modulene må brukeren igjennom en test, testen har 5 

spørsmål, der de må ha 4 av 5 riktige for å bestå. Når alle 7 modulene er 

gjennomgått og testene er bestått, får brukeren kursbevis.  

E- læringsprogrammet skal høsten 2015 og våren 2016 evalueres i samarbeid 

med Senter for omsorgsforskning – Sør(henviser til kapitel 3.15). Pr. november 

2015 er det ca. 139 stykker som har gjennomgått e-læringsprogrammet.  

Kurset får du tilgang til ved å logge deg inn her:  

https://kurs.kommit.no/. 

For veiledning til bruk av KS- Læring, følger du anvisninger på denne siden:  
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http://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-
omsorgstjenester/Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste/Pagaende-
prosjekter/Opplaringsprogram-KHOL-kapittel-9/ 

 

4.7 Evalueringsstudie – «Kompetansehevende tiltak i  tjenesten for 

personer med utviklingshemming» 

USHT har med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold og 

Helsedirektoratet, utviklet et e-læringsprogram i samarbeid det interkommunale 

fagnettverket innen utviklingshemming i Vestfold og ekstern leverandør(henviser 

til kapittel 3.14).  

E-læringskurset har en nasjonal overføringsverdi ved at det er et nyttig verktøy 

for å sikre en minimumskompetanse hos nyansatte/ufaglærte, kurset ligger også 

tilgjengelig for alle kommuner på KS portalen – KS læring.  

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om e-læringsprogrammet som er 

utviklet, har ønsket læringsutbytte for nyansatte/ufaglærte og gjøre nødvendige 

justeringer på bakgrunn av undersøkelsen.  

USHT Vestfold har derfor etter søknad mottatt 500 000 kr fra Helsedirektoratet i 

tilskuddsmidler for å gjennomføre prosjektet “evalueringsstudie”. Det overføres 

247 490 kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere i år, dette er inkludert i 

tilskuddsbeløpet. Utbetalingen og budsjettrammene for denne prosjektperioden 

blir på 252 510 kroner.  

Prosjektet har oppstart august 2015 og vil vare til august 2016.  

Målgruppen  for prosjektet er: nyansatte og ufaglærte som gjennomgår e-

læringskurset, samt deres ledere.  

Målet : e- læringskurset 

oppfyller forventningene til en 

grunnleggende opplæring for 

nyansatte og ufaglærte.  

Prosjektet struktureres opp i to 

faser for å nå målsettingen: 
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Fase 1, studie: 

Fase en vil være en studie der vi foretar en evaluering av e-læringskurset og 

læringsutbytte de nyansatte og ufaglærte oppnår ved å gjennomføre kurset i 

samarbeid med Senter for omsorgsforskning – Sør. For å oppnå målsettingen 

må vi først finne ut av hvilke forventninger lederne har til kurset som 

grunnleggende opplæring og hvilke læringsutbytte målgruppen oppnår ved å 

gjennomgå kurset. For å besvare dette spesifiserer vi her en problemstilling 

studie skal besvare: 

«Oppnår e-læringskurset ønsket/forventet læringsutbytte hos 

målgruppen?». 

I studie vil prosjektet benytte seg av både kvalitativ og kvantitativ metode for å 

besvare problemstillingen. Det er utviklet spørreskjema som skal besvares av 

målgruppen og det er utviklet en intervjuguide, for gjennomføring av 

telefonintervju med målgruppens ledere. Analysen og tolkningen vil fremstilles i 

egen prosjektrapport. Rapporten vil også gi en kort innføring i hvordan e-

læringskurset har blitt utviklet. Rapporten skal i tillegg legge frem konkrete 

justeringer og forbedringer som skal gjennomføres i fase 2 av prosjektet. Fase 1 

vil foregå fra august 2015 – april 2016. 

Fase 2, justering: 

Prosjektets fase to vil bestå av justeringer og korrigeringer av e-læringskurset på 

bakgrunn av fase 1, i samarbeid med produsent av e-læringskurset, Feber film. 

Fase 2 av prosjektet vil gjennomføres fra april 2016 – august 2016.  

August 2016 lanseres e-læringsprogrammet på nytt med de nødvendige 

justeringene innhentet i studiet.  

4.8 Tid som gave – et frivillighetsprosjekt 

USHT fikk i 2014i tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre 

prosjektet «Tid som gave».  

«Tid som gave» hadde kick off på TML senteret november 2014, med 40 

deltakere fra tre kommuner. Prosjektets første fase er fra 2014 til desember 

2015 og omfatter i første omgang Sandefjord Kommune. Hensikten med 

prosjektet er å utvikle og teste en modell der vi har organisert frivillige som støtte 
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til pasienter med kort forventet levetid og som avlastning for deres pårørende, 

både i hjemmet og på lindrende enhet på Nygård bo- og behandlingssenter.  

Målgruppe & målsetting  

Prosjektgruppen består av 7 personer med sterk faglig tyngde innen lindring, 

flertallet av medarbeiderne har vært frikjøpt i en prosentandel i prosjektperioden. 

I planleggingsfasen av prosjektet satte prosjektgruppen seg et hovedmål og 

flere delmål:  

Frivillige bidrar til at 

pasienten og deres 

pårørende opplever 

livskvalitet og verdighet i 

livets siste fase. 

Delmål: 

1. De frivillige føler seg trygge i sitt arbeid med pasienten og deres pårørende 

gjennom god organisering, veiledning og oppfølging. 

2. Modellen for organiseringen av de frivillige ivaretar behovet til den frivillig, de 

berørte ansatte på institusjon og hjemmetjenesten, den alvorlige syke og deres 

pårørende. 

3. Pasientene som ønsker å dø hjemmet har et reelt valg i forhold til dette. 

Prosjektgruppen samarbeider tett med TERMIK, USHT Grimstad, 

Frivillighetssentralen og Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Det ble 

opprettet både ressursgruppe og referansegruppe til dette prosjektet.  

Det er lagt stor vekt på å nå målet om ivaretakelse av alle interessenter i 

prosjektet, både de frivillige, ansatte, pasienten og pårørende gjennom 

samarbeid med referansepersoner, hospitering og kartlegging av behov.  

Et av suksesskriteriene fra lignende prosjekter har vært å holde de ansatte 

kontinuerlig oppdatert. Dette har vi forsøkt å ivareta ved å informere bredt til alle 

avdelingene i seksjon for hjemmetjeneste og ved å informere ansatte på 

lindrende ved flere anledninger for å nå flest mulig, prosjektgruppen har også 

jevnlig vært inne i ressursgruppen sine nettverkssamlinger og hatt en dialog 
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med ressurspersonene der. Prosjektgruppen har også benyttet mye tid på 

hospitering for kompetanseheving innad i gruppen på temaet «lindring og 

frivillighet».  

Modell/prosessplan:  prosjektgruppen har brukt de første 6 måneder på å 

utarbeide en modell/prosessplan. Denne modellen/prosessplanen gir oss svar 

på blant annet; hva frivillige til denne målgruppen bør/ må igjennom av kursing, 

hvilke oppfølging de trenger, hvordan frivillige rekrutters, hvordan dette bør 

koordineres og hvordan prosjektet skal ivareta pasienten, pårørende og de 

ansatte.   

 

Modellen og materiellet som er utarbeidet, er med utgangspunkt i modellen fra 

Termik, TERMIK står for Terminal Omsorg I Kommunene, og er en stiftelse som 

siden 1996 har arbeidet med frivillige til alvorlig syke pasienter og deres 

pårørende.  

Prosjektet ble etter godkjennelse av Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie den 

19. februar 2015 en del av Termik. Dette ble bekreftet av Termik sitt styre den 4. 

mars 2015. Dette innebærer at prosjektet kan benytte seg av Termik sin 

kunnskap om hvor/hvordan man kan finansiere videre drift etter prosjektslutt, 

samt en tillatelse til å bruke deres logo, profil og utarbeidet materiell.  

Prosjektet har organisert seg med to koordinatorer i prosjektperioden, dette er 

Elisa Thaqi og Ida Eide Johansen. Koordinatorene koordinerer oppdragene og 

samhandlingen mellom pasient, pårørende, frivillige og avdelingen. 

Koordinatorene er med den frivillige hjem til pasienten ved første hjemmebesøk 

og følger tett opp den frivillige i starten av hvert oppdrag. Hvert av oppdragene 

avtales etter pasient og pårørende sitt behov, men med en makstid på 3 

måneder av gangen, etter 3 måneder evalueres oppdraget, - om man skal 

fortsette, endre eller avslutte.  

Den utarbeidete modellen/prosessplanen for de frivillige ser dere her;   
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Rekrutteringsprosess: Prosjektgruppen starter en rekrutteringsprosess 

jan/februar 2015. Prosjektet ble i forbindelse med kick off av prosjektet, omtalt i 

avisene lokalt i Sandefjord, både Sandefjords blad og Byavisen. Prosjektleder 

ble intervjuet av radio NRK Vestfold i forkant av et informasjonsmøte som ble 

avholdt. I tillegg annonserte vi et par dager i forveien i avisen, før det ble avholdt 

«åpent informasjonsmøte» for alle interessert i frivillighet til denne 

pasientgruppen.  Informasjonsmøte var mars 2015, der 22 stykker kom og 13 

ble med videre til kursrekken som ble gjennomført våren/sommeren 2015.   

Prosjektet har brukt mye tid og ressurser på å utarbeide innholdet/materialet til 

kursrekken. Kursrekken ble gjennomført fra mai til september 2015 og gikk over 



39 

Årsrapport USHT Vestfold 2015 

5 ganger med 3 timers varighet hver gang. Kurskveldene ble avholdt på 

Hvidtgården i Sandefjord og prosjektmedarbeiderne delte på kursleder ansvaret. 

Oversikt ser dere her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status:  Gjennom rekrutteringsprosessen som startet mars 2015 fikk vi 13 

stykker med oss videre på kursrekken. Det var en som valgte å trekke seg 

underveis, og 12 som var med frem til vi gjennomførte samtaler på en times 

varighet med hver av de frivillige etter endt kursrekke. Fra uke 40 var de frivillige 

«operative» og klare for oppdrag. Ytterligere 3 stykker valgte å sette 

oppdragene på vent etter samtalene. 

Per. desember 2015 har vi totalt 9 frivillige  som er klare for oppdrag. Det er 4 

frivillige på lindrende enhet på Nygård Bo- og behandlingssenter, der er de 

frivillige fordelt på dag, kveld og helg.  

I hjemmet har vi 4 av 5 ute i oppdrag. Det er en av de frivillige som er på ferie 

frem til starten av 2016, derfor har vi kun 4 «operative» per. desember 2015.  De 

frivillige som er ute i oppdrag er hos pasientene en gang per uke, oppdragene 

varierer fra å være «turvenn» til å være hjemme hos pasienten som støtte ved 

måltider osv. Det er også en variasjon mellom å være en støtte for pasienten og 

som avlastning for pårørende. Oppdragene fungerer godt i hjemmene. 

Erfaringer så lang:  Prosjektet opplever at det har vært noen utfordringer med å 

få alle de frivillige ut i oppdrag, det tok 9 uker fra de frivillige var klare til vi fikk 

alle ut i oppdrag. Koordinatorene opplevde at de måtte etterspørre praksis om å 

Kurs nr./dato Tema Ansvar 

Nr. 1: 4. mai 2015 «Å være frivillig» Ida/Anne 

Nr. 2: 20. mai 2015 «Å være alvorlig 
syk» 

Elisa/Sidsel 

Nr.3: 1. juni 2015 «Mennesker i krise 
og kommunikasjon» 

Vincent 

Nr.4: 24. august 2015 «Omsorg for alvorlig 
syke i hjemmet» 

Elisa/Sidsel 

Nr.5: 8. sept. 2015 «Å møte døden        
- sorg og forsoning» 

Vincent/Sidsel 
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få meldt pasienter. Det meldes tilbake fra ansatte i klinikken at behovet er stort, 

men at man «glemmer» litt at tilbudet om frivillighet eksisterer. Et av 

risikomomentene vi så for oss ved oppstart av prosjektet var nettopp det - at det 

tar tid før praksis modnes og til dette tilbudet er en del av deres hverdag. Derfor 

har vi vært bevisst på at prosjektet må være tett på praksis, det vil vi fortsette 

med også i 2016.  

 Vi opplever at det er noen utfordringer med å koordinere de frivillige når man er 

på utsiden av praksisfeltet, ingen av koordinatorene er ute i praksis men har 

kontorjobber. Vi ser for oss at noen av utfordringene med å få meldt inn behov 

ville løst seg om koordineringen lå under en stilling som allerede var tett på 

praksis. Prosjektet vil undersøke denne teorien ved å legge frivillighets - 

koordinatorfunksjonen under kreftkoordinatoren i kommunen fra januar 2016 

frem til prosjektslutt august 2016. Dette ble godkjent av styringsgruppen 

november 2015 og gir prosjektet en unik mulighet til å sammenligne driften av 

en frivillig organisasjon fra to forskjellige utgangspunkt, - prosjektet håper dette 

vil gi gode erfaringer og et godt grunnlag for en videre anbefaling av hvordan en 

frivillighetsorganisering til denne pasientgruppen bør driftes for å lykkes i 

praksis.  

I 2016, prosjektperiode 2: Prosjektet har fått ytterligere tilskuddsmidler i 2015, 

450 000 kroner, for å videreføre piloten i Sandefjord kommune, registrere og 

gjøre seg erfaringer herfra. Prosjektet skal i 2016 spre modellen til andre 

kommuner i Vestfold. Dette skal vi gjøre ved å inviterer til informasjonsdag 10. 

februar 2016, for å dele erfaringene fra prosjektet så langt. Prosjektet inviterer 

også til to dagers koordinatorkurs i løpet av mars 2016 for kommunene som er 

interessert i å starte med frivillighet til denne pasientgruppen. Det blir noen 

endringer i sammensetningen av prosjektgruppen i 2016, da vi får inn 

kreftkoordinator i kommunen som koordinator for de frivillige i 20 %. 

Prosjektperiode 2 har en varighet frem til august 2016, prosjektgruppen vil i 

løpet av denne perioden også arbeide med å kartlegge effekten og evaluere 

prosjektet.   

 

 



41 

Årsrapport USHT Vestfold 2015 

4.9 Utprøving av CosDoc+ på nettbrett i hjemmetjene ste og institusjon. 

Bakgrunn 
Dokumentasjon er et satsningsområde og HS etaten ønsker en innovativ 

tenkning der teknologiske verktøy gjøres tilgjengelig. Helsepersonell har behov 

rask og enkel tilgang på informasjon og effektive løsninger for dokumentasjon. 

Utviklingssenteret er en pådriver for kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig 

forbedring og utvikling.  Økt kompetanse og forståelse av pasientdokumentasjon 

er en viktig del av dette.  

Acos har utviklet CosDoc+, tilpasset nettbrett. Løsningen gir mulighet for rask 

tilgang til arbeidsliste med oppdrag, pasientopplysninger og de mest brukte 

funksjonene i pasientjournalen. Prosjektet finansieres med midler fra 

Helsedirektoratet merket velferdsteknologi.  

Prosjektstart var i oktober 2014, men tekniske utfordringer knyttet til leveranse 

og funksjonalitet har medført mange forsinkelser i implementeringen. 

Programvaren er nå tilgjengelig i deler av hjemmetjenesten og for noen 

medarbeidere på Nygård bo- og behandlingssenter. Det jobbes fortsatt med 

utvikling av funksjonaliteten, og planen er å innhente erfaringer i løpet av våren 

2016. Rapport foreligger innen juni 2016. 

Prosjektets målsetting 
Overordnet mål 
Rask og sikker tilgang på nødvendige opplysninger i pasientbehandlingen og 

effektiv og god dokumentasjon av helsehjelp. 

Effektmål 
Økt pasientsikkerhet gjennom at helsepersonell opplever enklere tilgang på 

informasjon i arbeidssituasjonen hos pasienten, og det utføres fortløpende 

dokumentasjon av gitt helsehjelp. 

Resultatmål 
Det foreligger en rapport som beskriver status, gevinster og utfordringer med 

bruk av CosDoc+ på nettbrett i institusjon og i hjemmetjenesten.  

Prosjektets omfang og avgrensning 
CosDoc+ på nettbrett testes i hjemmetjenesten i avdeling Framnes og av 

sykepleiere i sykepleietjenesten og nattjenesten. I institusjon testes det i 

sykepleieorganisering på kveld/helg og av nattsykepleierne på Nygård bo- og 

behandlingssenter. I tillegg testes nettbrett av sykehjemslegene. I løpet av 
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prosjektperioden har flere avdelinger i hjemmetjenesten anskaffet nettbrett og 

det vurderes å innhente erfaringer herfra i tillegg. 

Testing foregår ved at ansatte bruker nettbrettet i sitt daglige arbeid til 

innhenting av informasjon når de er hos pasientene, og til fortløpende 

dokumentasjon. Arbeidsliste med oppdrag for vakten hentes i nettbrettet. 

Prosjektet skal undersøke om nettbrett er et egnet verktøy med tilstrekkelig 

brukervennlighet, stabilitet og funksjonalitet, og i hvilken grad bruk av nettbrett 

bidrar til økt pasientsikkerhet i form av at helsepersonell har rask tilgang til 

informasjon og fortløpende kan dokumentere gitt helsehjelp. 

 I tillegg vil prosjektet se på eventuell effektiviseringsgevinst ved at 

dokumentasjon utføres fortløpende gjennom hele vakten og ikke samles opp i 

bolker.  

Framdrift 
CosDoc+ er i utprøving og utvikling. Erfaringer hentes i løpet av våren 2016 og 

rapport foreligger innen juni. 

 

4.10 Veiledende planer 

Bakgrunn 

Helsetilsynet og forskning viser at kvaliteten på sykepleietjenestens 

dokumentasjon av helsehjelp varierer (Naustdal 2012, Vabo 2013, Ehrenberg og 

Enhfors 1999). Fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i 

kommunehelsetjenesten og det brukes mye tid til å dokumentere helsehjelp. Bruk 

av fritekst uten struktur gir risiko for feiltolkninger av viktig informasjon. I tillegg 

hindrer fritekst at data kan ekstraheres og benyttes i blant annet 

kvalitetsforbedringsarbeid.  

Det er i dag utfordrende å utvikle en plan over planlagt helsehjelp i elektronisk 

pasientjournal (Vabo 2013, Senter for omsorgsforskning). For å oppnå bedre 

kvalitet og pasientsikkerhet er standardisering av sykepleietjenestens planer for 

helsehjelp og integrering av standard språk nødvendig.  

I januar 2014 startet Norsk Sykepleierforbund (NSF) et prosjekt med utvikling av 

standardiserte veiledende planer kodet i International klassifikasjon for 
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sykepleiepraksis (ICNP). ICNP er en del av WHO Familiy of Classifications og 

inneholder sykepleieterminologi med sykepleiediagnoser/problemstillinger, tiltak 

og ønskede resultater. Dette vil gjør det mulig å innhente kvalitetsdata om 

tjenesten til enhver tid, samt å aggregere helseinformasjon til lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå. Planene er utviklet for bruk i sykehjem og hjemmesykepleie.  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold (USHT) og Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) følger opp dette i fellesskap ved å drifte et prosjekt der 

planene implementeres i elektronisk pasientjournal (EPJ) og testes i drift. USHT 

har i sin del av prosjektet spesielt fokus på ernæring, og har jobbet med å utvikle 

og kvalitetssikre veiledende plan på dette området. De veiledende planene 

inneholder standard tekst, men kan også individuelt tilpasses med fritekst. 

Ernæringsprosjektet vil også se på samhandling med sykehus om pasienter i 

ernæringsmessig risiko og hvordan PLO-meldinger brukes i den sammenheng. 

Ernæringsprosjektet mottar støtte fra Helsedirektoratet. 

Standardiserte veiledende planer og entydig begrepsbruk vil bidra til gjensidig 

forståelse mellom helsepersonell, bedre kontinuitet og økt pasientsikkerhet. 

Pasientens innsyn og medvirkning i journal blir enklere å gjennomføre når det 

brukes standard formuleringer og begreper.  Det er også viktig at dokumentasjon 

inneholder klart og forståelig språk som fremmer mestring og forebygging. Slik 

kan standardiserte veiledende planer stimulere det helhetlige pasientforløpet, jf 

KS og Kunnskapssenterets satsning.  

 

Prosjektets målsetting 

Overordnet mål 

Å utvikle og teste standardiserte veiledende planer i en elektronisk pasientjournal 

ved bruk av ICNP. 

Effektmål 

Økt pasientsikkerhet, økt kvalitet på sykepleiedokumentasjon, prosess- og 

beslutningsstøtte for helsepersonell, verktøy for forbedringsarbeid, internkontroll 

og ledelse. 
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Resultatmål 

Det foreligger en rapport som beskriver gevinster og utfordringer med bruk av 

standardiserte veiledende planer i ICNP integrert i EPJ. 

Delmål 

• Kvalitetssikre planene som er utviklet i 2014  

• Videreutvikle planene i tråd med ICNP terminologi. 

• Utarbeide eksempel på planer integrert i EPJ 

• Samkjøre diverse prosjekt som omhandler utvikling av standardiserte 

veiledende planer i kommunehelsetjenesten. 

• Utvikle en metodikk for utvikling og kvalitetssikring av veiledende planer 

• Utarbeide struktur for aktuelle kategorier i sykepleietjenestens 

dokumentasjon av helsehjelp. Bygger videre på arbeid gjort i 2014 

• Kartlegge hvilke standardiserte veiledende planer som er hensiktsmessige 

for å dekke behovet for dokumentasjon av helsehjelp i 

kommunehelsetjenesten. Pasientsikkerhet og brukermedvirkning 

vektlegges.  

• Spesielt for ernæringsprosjektet: 

o Alle pasientene på avdelingen skal kartlegges for ernæringsstatus. 

o Som kartleggingsverktøy brukes MUST eller ernæringsjournal. 

o Alle pasienter som er i risiko for underernæring skal ha en 

oppfølgingsplan for ernæring. 

o For pasienter som blir innlagt på sykehus skal planen følge 

innleggelsesrapporten. 

o Det skal brukes veiledende plan som individualiseres 

 

Prosjektets omfang og avgrensning 

Nasjonalt program for pasientsikkerhet beskriver at det finnes få gode indikatorer 

for pasientsikkerhet i kommunene og at det er behov for at det utvikles flere. I tråd 

med utvikling av tiltakspakker og indikatorer skal prosjektet i første omgang 

utarbeide standardiserte veiledende planer knyttet til fem av områdene i 

pasientsikkerhets- programmet:  

• Risiko for fall  

• Risiko for underernæring  
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• Risiko for trykksår  

• Risiko for urinveisinfeksjoner  

• Risiko knyttet til legemiddelhåndtering 

 

Prosjektet har blitt presentert for alle tre EPJ-leverandører, VISMA, Tieto og 

ACOS. ACOS vil implementere en forenklet utgave av standardiserte veiledende 

planer kodet i ICNP.   

Horten, Stokke, Sandefjord og Nesodden kommuner, som alle bruker EPJ fra 

ACOS, prøver ut planene. Larvik, Kristiansand og Oslo, som har andre 

leverandører, deltar i kvalitetssikring av planene.  

Stokke deltar med 3 avdelinger, både sykehjem og hjemmetjeneste. Nesodden 

deltar med 10 avdelinger på sykehjem og vurderer å utvide med 1 avdeling for 

hjemmesykepleie. Sandefjord deltar med 2 avdelinger i sykehjem og 3 avdelinger 

for hjemmesykepleie, hvorav en avdeling på sykehjem har startet. Horten 

planlegger å delta med en avdeling for hjemmesykepleie. 

 

Gjennomføring og metode 

Opplæring 

Det er gjennomført opplæring i alle pilotavdelingene i forbindelse med 

implementeringen. Opplæringen omfatter to timers undervisning for sykepleiere 

og helsefagarbeidere. Enkelte assistenter har også deltatt. Totalt har 165 

medarbeider fått opplæring. 

 

Undervisningen omfatter grunnleggende kunnskap i dokumentasjon av 

helsehjelp, kort innføring i sykepleieprosessen og innhold i og bruk av veiledende 

planer. I undervisningen legges det vekt på betydningen av brukermedvirkning, 

god kartlegging og målrettede tiltak. 

 

Gjennomføring 

Veiledende planer testes ut i tilknytning til daglig drift i avdelingene. Bruk av plan 

forutsetter at det gjennomføres kartlegging for de aktuelle risikoområdene. Der 

det foreligger risiko skal det utarbeides en plan for oppfølging. I piloten søker vi å 

innhente erfaring fra medarbeidere både når det gjelder begreper, innhold og 

funksjonalitet i planene. Prosjektet etterspør hvordan planene fungerer som 

beslutningsstøtte, og hvordan brukermedvirkning håndteres. 
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Innhenting av erfaringer 

Det gjennomføres 2 spørreundersøkelser. En i forbindelse med opplæring og en 

ved pilotslutt. I tillegg gjøres fokusgruppeintervju i alle kommunene, antall grupper 

varierer med omfanget i hver kommune.  

 

Det tilstrebes å innhente brukererfaringer gjennom samtale med pasient eller 

pårørende, noe som forutsetter at kommunene finner kandidater som er villige til 

å stille på dette. 

 

Ledererfaringer og bruk av data fra EPJ i kvalitetsarbeid belyses gjennom 

samtale med avdelingsledere i noen av pilotavdelingene. 

Innhenting av data fra EPJ 

Ved å trekke ut tallmateriale fra EPJ vil prosjektet vise i hvilket omfang veiledende 

plan er benyttet. Vi vil også se på sammenhengen mellom kartlagt risiko og 

utarbeidet plan, og i hvilken grad planene er dynamiske med rapportering og 

evaluering. I tillegg vil kvaliteten i dokumentasjon kartlegges for et utvalg av 

journaler, her ser vi på om planen er individuelt tilpasset og om innholdet i det 

som er skrevet i fritekst holder en kvalitativ god standard. 

 

Framdrift 

Pilot med testing av planer startet i Stokke i oktober 2015. Nesodden og en 

avdeling i Sandefjord har vært i gang siden desember. Utfordringer knyttet til 

versjon av programvare gjør at Horten og de resterende pilotavdelingene i 

Sandefjord har utsatt start. Det er foreløpig uklart om disse avdelingene kan 

pilotere i løpet av våren eller om det blir ytterligere utsettelse. 

 

Evaluering i de avdelingene som har startet følger planlagt tidsskjema, og data 

herfra vil presenteres i delrapport dersom resultat fra øvrige avdelinger ikke 

foreligger innen sommeren. Anslått leveranse av delrapport er medio august 

2016. 
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5.0 Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

USHT har et ansvar for å bidra til at tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet blir tatt i bruk i helse- og omsorgstjenestene i 
Vestfold.  

 

5.1 Forebygging av fall i hjemmetjenestene i Sandef jord kommune 

Tre av seks avdelinger fra hjemmetjenesten har deltatt. 

Hjemmetjenesteavdelingene har ca 600-700 brukere til sammen til en hver tid. 

En fysioterapeut og en ergoterapeut fra seksjon Helse og oppvekst, avd for 

terapitjenester til voksne over 18 år har samarbeidet med nevnte avdelinger i 

prosjektet. Prosjektleder er avd.leder for ergo og fysioterapitjenesten. 

Bakgrunn og hensikt:  

Etter en måleperiode fra 11.02.- 31.03. for å finne en baseline å gå ut fra, ble 

det registrert antall fall frem til 30.september 2015. Perioden 1.04.- 3.9. har 

gitt oss tall på fall å sammenlikne med. Når det gjelder å prøve ut 

tiltakspakka, ble det plukket ut 15 brukere fordelt på de tre 

hjemmetjenesteavdelingene. Implementering i større skala blir neste skritt. 

 

Inklusjonskriterier 

- > 65 år 

- Siste fall ikke eldre enn en måned 

- Har hjemmetjeneste og/eller trygghetsalarm 

Mål 

• Redusere antall fall i de tre avdelingene med 20 % i løpet av 

prosjektperioden (ut september 2015). 

• Redusere antall dager mellom hvert fall til 2 dager. 

• Informasjonsmøte i de tre avd. for å øke kompetanse på fall og 

fallforebygging. 

• Øke tverrfaglig samarbeid om fallforebyggende tiltak ved å melde behov 

om felles kartleggingsbesøk hos fem brukere pr. avd. fra 1. 5 (totalt 15). 

• Begynne prosess for felles måte å registrere fall og kartlegging/tiltak i 

elektronisk pasientjournal (EPJ).  
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Hjemmetjenesten hadde i forkant av prosjektet ingen oversikt over antall fall pr 

år blant sine brukere. Samarbeidsparter som ergo og fysioterapeuter så i EPJ at 

brukerne falt, men at svært lite ble gjort for å forebygge neste fall. Det fantes 

heller ikke noen felles strategi for å forebygge første fall. Som tjeneste har fysio- 

og ergoterapitjenesten alltid hatt et stort fokus på fall og fallforebygging.  

Informasjonsmøte har blitt utført i en av avdelingene. Dette var kun informasjon 

om pilotprosjektet og, ikke kompetanseheving i form av undervisning. Dette ser 

vi på som svært viktig og vil bli en del av implementeringen. 

Det ble tidlig bestemt at alle kartleggingsbesøkene i prosjektet skulle være 

tverrfaglige. Dette for å bli bedre kjent på tvers av fag, måter å jobbe og tenke 

på, samt danne et grunnlag for videre samarbeid. Tidligere hadde vi erfaring 

med at ergo og fysioterapeuter for det meste jobbet på bestilling fra 

hjemmetjenesten og ikke i samarbeid rundt brukeren. Hensikten var å få erfaring 

med hvilken effekt det hadde når vi møtte brukeren sammen.  

Vi har begynt med elektronisk fallregistrering som må utvikles så fort prosjektet 

er over og implementeres i vanlig drift. 

 

Metode og tiltak:  

Vi har i prosjektperioden hatt 7 arbeidsmøter i tillegg til to samlinger i 

læringsnettverket for fallforebygging. Prosjektperioden har vært kort (10.2.-

13.10). Vår nye kunnskap har ikke blitt implementert eller satt i system enda, 

men vi har lært mye.   

Fallregistreringene i prosjektet har blitt registrert på lister på veggen på 

personalrommet, samt i journalnotat. I to avdelinger har det blitt gjort en grundig 

gjennomgang av journalnotat for å fange opp fall. Den tredje avdelingen har ikke 

lyktes med å følge dette. Prosjektdeltagere fra  hjemmetjenesten har fått fri til å 

delta på nettverkssamlingene og vikar er leid inn. Ellers har de fått mulighet til 

prosjektarbeidet innenfor ordinær arbeidstid. Ergo- og fysioterapeut og 

prosjektleder har ikke hatt mulighet til å leie inn vikar. 

 

• Erfaringer med de ulike tiltakene i tiltakspakken f or 

hjemmetjenesten: 
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� Vi har gjort oss gode erfaringer med risikovuderingssskjemaet fra den 

foreløpige tiltakspakken (utlevert av USHT Telemark ved prosjektoppstart) 

og vi opplever at skjemaet er hensiktsmessig å benytte ved vurdering av 

fallrisiko.  

� Legemiddelgjennomgang er allerede på dagsorden i hjemmetjenesten, og 

dette oppleves som godt innarbeidet. 

� Hjemmetjenesten har hatt et prosjekt som nå er implementert i forhold til 

ernæring: MUST. Dette gjøres i stor grad, men kan absolutt kvalitetssikres 

bedre. Noen ganger tilfeldig om det blir gjort og særlig revurderingen. 

� Muligheter for definert balansetrening og egenaktivitet har fått et større fokus 

hos prosjektdeltakerne. Kommunen har flere balansegrupper ledet av 

fysioterapeuter som brukere har blitt henvist til. Samtidig handler det ofte om 

tid der hvor hjemmetjenesten må være den som bistår brukeren i aktiviteten, 

både i Padl og gangtrening. Begrenset tid og /eller mangel på formelt vedtak 

av eks gangtrening kan være et hinder for å få gjennomført fallforebyggende 

tiltak som balanse – og gangtrening systematisk. 

� Tryggingstiltak er blitt satt inn flere steder(fjernet ryer, limt fast teppekanter, 

osv) 

� Det er blitt satt inn hyppigere tiltak i noen tilfeller som tilbud om drikke, 

næringsdrikk, følge til toalettet.  

� Pasient og pårørendeinformasjon er i liten grad blitt vektlagt bortsett fra 

muntlig informasjon der og da og i balansegruppene. Vi har benyttet en enkel 

brosjyre der vedkommende kan teste egen fallrisiko, men ikke detaljert 

informasjon om tiltak man kan sette i verk selv for å unngå fall. 

� Vurdere behov for hjelpemiddel eller vurdering av allerede ervervet 

hjelpemiddel har blitt gjort i alle de tverrfaglige vurderingsbesøkene. 

� Opplever at alle tiltakene er individuelt tilpasset, men at bruker selv ofte 

vegret seg for å gjøre endringer, både ift omgivelser og egen adferd. 

 

• Utfordringer i forhold til tiltakspakka.  

 

� Vi brukte litt tid på å finne en form på de tverrfaglige vurderingene rundt 

brukere som hadde erfart fall. Dette kunne være: Rollefordeling og 
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oppgavefordeling, avtale møte med bruker, hvem leder møte, hvem 

skriver i EPJ, ansvar for oppfølging av tiltak, mm.. 

 

� En systematisering for oppfølging av tiltakene som ble satt inn mangler vi. 

Der stopper det og evaluering blir ikke gjort. 

 

• Målinger  

Når man starter et prosjekt har man alltid et ønske om at ting skal gå som 

forventet. Det gjør det sjelden, heller ikke for oss. Vi har i ettertid måttet 

endre baseline til å gjelde to avdelinger for å kunne finne det riktige 

sammenlikningsgrunnlaget ift sluttmålingene.  

Vi begynte å registrere fall 11.2.2015. Perioden 11.2 - 31.3.2015 er benyttet 

som en baselineperiode. Perioden 1.4.-30.9.2015 er måleperioden hvor 

risikovurderingsskjema og tiltakspakke ble prøvd ut (på 15 personer).  

Baseline periode 11.2. – 31.3. 

Totalt antall fall: 60 

8 personer har falt 19 ganger. 

Totalt antall personer som har falt: 49  

Antall som har fått hjemmetjenester, trygghetsalarm i perioden: 400 (Ranvik: 

209, Parken: 191) 

12.25 % har falt i baselineperioden  

Antall fall pr dag ut fra baseline = 1,22  

Måleperioden 1.4.-30.9.: 

Totalt antall fall: 136 

31 personer har falt 96 ganger. 

Totalt antall personer som har falt: 71  

Antall som har fått hjemmetjenester, trygghetsalarm i perioden: 486 
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(Ranvik:255, Parken:231) 

14.60 % har falt i måleperioden. 

Antall fall per dag i måleperioden: =0,73 fall 

 

Fall med og uten skade i hele registreringsperioden  (11.2.2015-

30.9.2015) 

 

 

 

 

 

Oversikt over andel fall som endte i skade eller sm erter i baselineperioden 
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Antall fall pr dag med skade eller smerter i baselineperioden: 0,65  

 

Oversikt over andel fall som endte i skade eller sm erter i måleperioden 

 

                

 

Antall fall pr dag med skade eller smerter i måleperioden: 0,32 

 

Resultater:  

I forhold til oppsatt mål om å redusere fall i de tre avdelingene med 20 %, er 

målet ikke nådd. Heller ikke målet om å redusere antall dager mellom hvert fall 

med to dager. 

 

I forhold til målingene er antall fall pr dag med eller uten skade i 

baselineperioden 1,22 og i måleperioden 0,73. Antall fall per dag med skader 

eller smerter i baseline og måleperioden var henholdsvis 0,65 versus 0,32. 

Når vi ser på kakediagrammet viser det at fall med kun smerte er halvert i 

forhold til baseline, og at fall med synlig skade har økt noe. Generelt ser vi at 

andelen som faller, og som faller med påfølgende skade/smerte er redusert i 

løpet av måleperioden. Det er viktig å poengtere at vi ikke kan si noe om den 

reelle årsaken til dette. Det kan være tilfeldigheter og/eller økt fokus på 

fallregistreringer i hjemmetjenesten. Det er for øvrig en stor utfordring å få riktige 

tall. Vi er av den oppfatning at det kan være mørketall i registreringene våre.  

Eksempelvis kan personell glemme å registrere fallet, og brukere kan følgelig 
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også ha falt uten at de opplyser hjemmetjenesten om dette videre.  

Målet om informasjonsmøte i de tre avdelingene med tanke på å øke 

kompetanse om fall og fallforebygging er ikke nådd. 

Målet om tverrfaglig samarbeid rundt 15 brukere er nådd, se refleksjon under 

rundt dette. 

Målet om å begynne prosess for felles måte å registrere fall og kartlegging/tiltak 

i EPJ, er påbegynt. 

Refleksjoner i og etter prosjektperioden: 

Vi har foreløpig ikke gjort endringer som er offisielt implementert. Dette vil 

komme i implementeringsfasen. Vi har erfart gjennom dette pilotprosjektet at 

fokus på tverrfaglig samarbeid har økt. Det å jobbe sammen tverrfaglig i denne 

typen komplekst forebyggingsarbeid, er helt nødvendig for å lykkes. 

Vi er blitt klar over utfordringer vi har på å finne tid til felles møtepunkt, samtidig 

som det faktisk er tidsbesparende når vi får det til. Vi koordinerte mye på en 

gang. Vi har stor tro på tilstedeværelsen av hjemmetjenesten som kjenner 

bruker og pårørende godt og som bruker denne kunnskapen i 

kartleggingsmøtet. I kombinasjonen med ergoterapeut og fysioterapeut til stede 

for å utarbeide tiltak og finne muligheter, gir det oss et godt utgangspunkt og et 

godt handlingsrom. 

 

Vi har viktige punkter vi må være oppmerksomme på i forhold til tiltakspakken; 

utførelse av de ulike tiltakene og oppfølgingen og evalueringen over tid. Vi 

mener at alt vi kan få lagt inn i daglige rutiner og oppfølgingsstrukturer i det 

elektroniske arbeidsverktøyet vil hjelpe oss å følge opp de målene vi setter oss 

videre i arbeidet. Vi har allerede begynt med registrering av fall med og uten 

skade og hvor og når de faller. En ytterligere utvikling av disse 

registreringsmåtene vil gjøre det vanskeligere å glippe på registreringene. De 

blir mer synlige og vil dermed få mer oppmerksomhet. 

 

Vi ser tydelig at der vi kommer seint inn, når folk er skrøpelig og har mye hjelp, 

er det vanskelig å sette inn tiltak som trening og endringer i boligen og vaner. I 

det videre arbeidet, når implementeringen er mer på plass, bør vi muligens 

konsentrere oss i større grad om de som har mer ressurser å spille på. 

En av femten deltagere i prosjektet har virkelig gjort framgang etter kartlegging 

og implementering av tiltak. Tiltakene har vært gåtrening med hjemmetjenesten, 
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oppdatert ernæringsstatus med tilhørende tiltak og fysioterapi 2x i uka. Fra å 

sitte i rullestol av angst for å falle, har han nå bedret balanse og er i aktivitet. 

Han har ikke falt i måleperioden. Han var også den yngste – 71 år.  

 

Å se på sammenhengen mellom ernæring, medikamenter og sykdom som 

sammen fører til fall og tap av funksjon, gir en økt forståelse av hvordan vi kan 

forebygge. Fall kan være et resultat av at det er noen av parameterne som må 

sees grundigere på. Når det oppstår et fall, må varsellampen lyse. 

 

Vi ser at ting tar tid, enda vi slett ikke har holdt på lenge og at det store 

tålmodighetsarbeidet ligger foran oss. Det at vi nå fanger opp og registrerer fall 

som egen fane i EPJ er en forbedring i seg selv.  

 

Det har vært lærerikt og spennende å ha et tverrfaglig prosjekt. Vi har lært mye 

av og om hverandre. Vi har lært å se saken fra ulike ståsted og se hva den 

andre legger vekt på i vurderingen. Det har vært nyttig også for å kunne ta med i 

senere samarbeidsarbeid. Vi har lært å regne med hverandre. 

Vi aner at utfordringer i videre implementering og kunnskapsdeling blir å finne 

felles tid, nå mennesker, skape forståelse for den enkeltes viktige rolle i å hindre 

fall. Fall er nesten blitt en «selvfølge» når man blir gammel. 

Prosjektet har vært drevet av ergo og fysioterapitjenesten i samarbeid med 

ansatte i hjemmetjenesten. Dette har innebåret at det ikke har vært naturlige og 

lett tilgjengelige arenaer for informasjon, oppfølging og diskusjon på 

avdelingsledernivå i hjemmetjenesten. Et så kortvarig prosjekt på tvers av to 

seksjoner som igjen har ulike prioriteringer, har vært krevende.  

Dette er et faktum som må diskuteres i videre arbeid med fallforebygging og 

implementering i resten av hjemmetjenesten. Det kan være hensiktsmessig å 

finne gode strukturer for å prioritere, dele og lære av hverandre på tvers av 

faggrupper og organisering. 

 

Å jobbe i læringsnettverk er spennende. Vi er med i en større sammenheng som 

gir større tyngde utenfor oss selv. Vi får innspill fra andre kommuner i forhold til 

måter å løse utfordringer på, ta hensyn til, og adoptere. Vi lærer mer ved å sitte 

sammen i nettverksmøtene. Både av det faglige innslaget, men også ved deling 

av erfaringer. 
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Veien videre: 

Meningen er å implementere erfaringer, kunnskap og tiltakspakke til alle i 

hjemmetjenesten når Tiltakspakken er ferdigstilt. Til dette må avdelingslederne 

være med å legge til rette og koordinere og finne tid til undervisning og 

kunnskapsdeling.  Organisasjonen har allerede mye kunnskap gjennom 

implementering av MUST og medisingjennomgang. Dette er definerte områder i 

Tiltakspakken. Utfordringen blir å melde og registrere fall og gjøre en grundig 

vurdering, kartlegging og samarbeide tverrfaglig.  

Vi ønsker å introdusere risikovurderingsskjema for det øvrige helsepersonellet i 

kommunen som jobber mot eldre i risikogruppa. Særlig tenker vi at kommunens 

bestillerkontor vil ha nytte av det i sitt første møte med bruker. 

 

Det blir også viktig å sikre kunnskap hos de som jobber i hjemmetjenesten om 

betydningen av egenaktivitet og hverdagsaktivitet. Trening er nyttig selv i meget 

voksen alder. Motivasjonsarbeid og å fa tak i hva som er viktig for den enkelte 

kan ofte være utgangspunkt for å finne motivasjonen. 

 

 

5.1 Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjene ste i Vestfold  

Fylkesmannen i Vestfold, Helsedirektoratet og NSF har bidratt med 

tilskuddsmidler til oppfølgings- og spredningsprosjekt etter piloten som ble 

gjennomført på to somatiske langtidsavdelinger på Nygård sykehjem i 

Sandefjord kommune. 12 kommuner deltok i spredningsprosjektet, og 9 av 

kommunene deltok fram til mai 2013 i læringsnettverk. 

 

Resultatene fra piloten har vist at strukturert legemiddelgjennomgang i team 

fremmer det tverrfaglige samarbeidet mellom sykehjemsleger, sykepleiere, 

helsefagarbeidere og farmasøyt og ikke minst pasientsikkerheten.  

Rutinene er etter hvert gjennomført ved alle sykehjemmene i Sandefjord 

kommune. Prosedyrene er lagt inn i kvalitetshåndboka til kommunen. I 

langtidsavdelinger gjennomføres strukturert LMG i tverrfaglige team. En 

sykepleier fra ett av teamene fikk i 2012 tildelt kr. 20 000,- av potten til ”frie 

midler” for å utføre et forbedringsarbeid knyttet til dokumentasjon. Hun har 
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utarbeidet maler og veileder til lege- og sykepleiejournal for LMG. Dette er lagt 

inn i EPJ-systemet. 

 

Det er fortsatt noen sykehjem som har behov for veiledning i LMG og hjelp til 

informasjon og undervisning av personell. USHT mottok i 2015 midler fra 

Fylkesmannen i Vestfold til videreføring av arbeidet med riktig legemiddelbruk 

sykehjemmene og til nettverk knyttet til legemiddelgjennomgang for 

hjemmetjenestene i fylket. Det er gjennomført en fagdag og et nettverksmøte i 

2015.  

I 2016 vil USHT ha stort fokus på flere tiltakspakker med blant annet 

implementering av tiltakspakken for fall og ernæring. USHT vil arbeide med 

modeller for implementering. Dette er krevende for mange kommuner og det er 

viktig å koble tiltakspakkene sammen og knytte dem til pasientforløp og 

risikotavler. 
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6.0 Videreutvikling av praksistilbudet og opplæring  til elever, 
læringer og studenter 

 

Utviklingssenteret skal ha tilgang på modeller for praksistilbud i 

sykehjem og hjemmetjenester.  

 

Utvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter er fortsatt et 

prioritert satsingsområde for Utviklingssenteret. Sykehjemmene og 

hjemmetjenesten i Sandefjord kommune har lang erfaring med å være en 

læringsarena for studenter, elever og lærlinger. Det er kontinuerlig 

samarbeid med høgskolen i Vestfold og videregående skole for 

tilrettelegging av gode praksisforløp. Utviklingssenteret har for øvrig hatt 

diverse prosjekter der HSN er representert.  

Sykepleierstudentenes fokusområder har i 2015 vært knyttet opp til 

prosjekter og satsingsområder i avdelingene. Fokusområdene er meldt inn 

fra avdelingslederne i forkant av første møte med studenter og lærere i kurs 

8. Studentenes prosjektframlegg er i sin tur lagt inn som en del av 

internundervisningen og er åpen for alle ansatte. 3-års-studentene har 

dessuten en dag hvor informasjon om USHT og de til enhver tid aktuelle 

prosjektene er hovedtema. I tillegg tilbys studentene en halv dag med 

instruktør på ferdighetssenteret 

USHT deltar også med generell informasjon til elever fra videregående 

skole og lærlingene. USHT deltar også med generell informasjon til elever 

fra videregående skole og lærlingene. 

 

6.1 ”Aksjon sommerjobb”  

USHT gjennomførte sommeren 2014 et prosjekt for å rekruttere ungdom til 

utdanning i helse- og omsorgssektorene. Prosjektet bygger på en idé fra 

Utviklingssenteret i Tromsø ”Aksjon ungdom”, 

http://www.tromso.kommune.no/praksistilbudet-til-elever-

laerlingerstudenter.261109.no.html 

USHT Vestfold har kalt prosjektet ”Aksjon sommerjobb 2014”. Evalueringene av 

prosjektet ble så bra at det ble besluttet å søke nye midler for 2015. Senter for 
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omsorgsforskning sør evaluerte prosjektet og evalueringsrapport ble publisert i 

mars 2015.  

Vi ble tildelt midler fra Fylkesmannen slik at vi kunne rekruttere 18 ungdommer 

til Aksjon sommerjobb 2015. 

 

 

Bakgrunn  

Mange unge i alderen 14 til 18 år har problemer med å få seg sommerjobb på 

grunn av aldersgrensene. Det er også i denne aldersperioden ungdommene 

begynner å tenke på hvilke utdanning de skal velge.  

Rekruttering av fagkompetanse både til helse- og omsorgsoppgaver, 

forebygging, rehabilitering og behandling er allerede bekymringsfull. Tall viser at 

vi i løpet av relativt kort tid vil mangle kvalifisert personale. Dette skyldes 

knapphet på arbeidskraft kombinert med økning i antall eldre og 

omsorgstrengende. 

Prosjektet har tre perspektiver, et oppvekstperspektiv ved å gi ungdom et 

aktivitets/opplæringstilbud i ferien, et rekrutteringsperspektiv ved å gi ungdom 

innsikt i helse- og omsorgssektoren og et helse- og omsorgsperspektiv (aktiv 
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omsorg) ved å gi brukere og pasienter er mer innholdsrik hverdag. 

For pasientene/brukerne er sommeren den tiden de har mest glede av å være 

ute i forskjellige sammenhenger samtidig som det er ferieavvikling og 

ferievikarer som ikke alltid har tid og oversikt til å gjennomføre ekstra oppgaver. 

Målet er å 

• gi ungdommene en innsikt i arbeidslivet med de krav og forventinger det 

innebærer 

• gi ungdom innsikt og erfaring i de tjenester som blir tilbudt eldre og syke i 

kommunen. Gjennom dette å øke interessen for helse- og 

omsorgstjenesten blant ungdom og motivere til rekruttering til helse- og 

sosialfagutdanninger 

• gi økt kunnskap til ungdom om helse- og omsorgstjenesten 

• øke kvalitetstiden til pasientene/brukerne knyttet til sentrene i 

hjemmetjenesten. 

18 ungdommer mellom 14 og 18 år fikk tilbud om 4 ukers sommerjobb i 

Sandefjord kommune, seksjon senter og hjemmetjeneste, seksjon Institusjon og 

bofellesskap for demente og seksjon botiltak og aktivitet. 

• De skal i hovedsak arbeide sammen i grupper på to til tre ungdommer. 

• De skal arbeide fire timer hver dag, tre dager i uken. 

• Hver gruppe skal ha en veileder tilgjengelig når de er på arbeid. 

• De skal delta i aktivisering av pasienter/brukere. 

• Ungdommene skal sammen med veileder planlegge dagens og ukens 

aktiviteter. 

 

I utlysningen ble det satt noen kriterier: 

1. Ungdommene måtte ha folkeregisteradresse i Sandefjord. 

2. De måtte ha fylt 14 år før 1.juni 2015, og ikke fylt 18 år før høsten 2015. 

3. De måtte forplikte seg til å jobbe alle fire ukene som ble satt opp. 
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Det ble også i 2015 et svært vellykket prosjekt som vi vil arbeide for å få inn i 

drift fra 2016. 

 

6.2 AKS – avansert klinisk sykepleie 

USHT Vestfold startet i 2014 et samarbeid med Larvik kommune og Institutt for 

sykepleievitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV, heretter  HSN, 

Høgskolen i Sørøst Norge)) der hensikten er å utvikle og implementere avansert 

klinisk sykepleie i helsetjenesten. Den overgripende hensikten er å utvikle både 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom mer 

personorientert, kunnskapsbasert og effektiv sykepleie og behandling av 

pasienter med akutte og langvarige helsebehov.  

Internasjonalt kalles sykepleiere som har gjennomgått utdanning i avansert 

klinisk sykepleie for ”Nurse Practitioners” eller ”Advanced Practice Nurses”.  En 

”Avansert klinisk sykepleier” (AKS) skal kunne vurdere, diagnostisere og 

behandle vanlige helseproblemer hos pasienter, samt ha ansvar for oppfølging 

og sykepleie til pasienter med langvarige helseproblemer. Sverige og Finland 

var de første nordiske landene med utdanning i AKS (fra 2005/2006). Disse 

AKS’erne har blant annet hatt egne pasientmottak for pasienter med akutte 

helseproblemer samt ansvaret for oppfølging av pasienter etter 

hjerteoperasjoner, pasienter som har diabetes og pasienter som har astma og 

KOLS.  I utdanningen er farmakologi, klinisk undersøkelse og kliniske 

ferdigheter sentrale elementer. I tillegg får sykepleierne kompetanse til å 

gjennomføre detaljert anamnese (helsehistorikk), komme fram til klinisk 

beslutning og behandle det som kan kalles for «minor illnesses», for eksempel 

ørebetennelse og andre infeksjoner. AKS-lignende utdanning i Norge gis p.t. 

ved Universitetet i Oslo og ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. De få 

sykepleierne med utdanning i AKS i Norge har imidlertid hatt liten mulighet til å 

anvende fullt ut sin avanserte kliniske kompetanse og/eller arbeide slik deres 

rolle er tiltenkt. Begrepet AKS er lite kjent i Norge, og omfattende informasjon og 

tilrettelegging er nødvendig for å kunne utnytte det potensialet som AKS 

innebærer og som demonstreres i alle land der dette er implementert. Erfaringer 

fra andre land med AKS’ere viser betydningen av systematisk oppfølgning og 

vurdering av nye AKS modeller, for å utvikle gode virksomhetsmodeller som er 

tilpasset aktuell situasjon og kultur. 
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Med bakgrunn i internasjonale erfaringer ved innføring og bruk av avansert 

sykepleiekompetanse søkte HSN i samarbeid med Vestre Viken, kommunene 

Larvik, Sandefjord og Nøtterøy midler fra «Praksisvel, Norges forskningsråds 

program for praksisrettet FOU for helse- og velferdstjenestene.  

Hensikten var å utvikle, prøve ut og evaluere nye AKS- modeller i 

helsetjenesten. Deltagende kommuner og helseforetak har bidratt med 

studenter til denne nyetablerte, fleksible og innovative masterutdanning i AKS 

ved HSN. Samtidig utvikles effektive og personorienterte modeller for AKS i 

spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette arbeidet tar utgangspunkt i en 

kanadisk strukturert fremgangsmåte for å utvikle nye roller for AKS’ere (PEPPA-

modell). Peppa-modellen består av ni steg som beskriver hvordan ulike aktører 

involveres og samarbeider for å identifisere behovet for den nye rollen, lage 

felles mål og innehold for den nye rollen, og hvordan vi bør gå frem ved å 

implementere nye rollen i praksis. Uteksaminerte AKS’ere fra HBV vil derved 

komme tilbake til nye tilpassede roller for AKS på sine arbeidsplasser. Disse nye 

AKS modellene evalueres og videreutvikles innen rammen for stipendiat- og 

postdok forskning i samarbeid mellom aktuelle organisasjoner og HBV. Mulige 

modeller for AKS i helsetjenesten er:  

I. Utvikling av helsetjenestetilbud til pasienter m ed akutte helsebehov 

som behøver øyeblikkelig hjelp 

• AKS som selvstendig vurderer og iverksetter tiltak for pasienter med 

akutte helsebehov på legevakt og i akuttmottak 

• AKS som selvstendig vurderer og iverksetter tiltak for pasienter med 

akutte helsebehov i kommunale tilbud for øyeblikkelig hjelp eks. 

hjemmetjenesten, sykehjem, intermediære enheter, helsehus, ”walk-in-

centres”/”helsekiosk” på lokalt kjøpesenter etc. (jfr. 

Samhandlingsreformen). 

 

II. Utvikling av helsetjenestetilbud til pasienter med langvarige 

helsebehov 

• AKS som selvstendig vurderer, iverksetter tiltak, tar ansvar for og ivaretar 

behandling av pasienter med langvarige helseproblemer i kommuene og 

på sykehus. Mulige arenaer er sykepleieklinikk på  
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helsehus/sykehjem/kommunesenter, overordnet posisjon på intermediær 

avdeling, rådgivende og ambulerende funksjon for hjemmetjenesten og 

sykehjem. 

Masterutdanning i AKS 

Masterutdanningen i AKS er et erfaringsbasert masterprogram på 120 

studiepoeng. (§5 masterprogram). Studentene må minimum ha 2 års erfaring fra 

relevant klinisk arbeid. Studiet vil baseres på varierte og fleksible 

læringsmetoder, så som samlinger, nettkurs, øvelse i kliniske ferdigheter i 

ferdighetssenter, oppgaveinnleveringer, samt klinisk praksis. I studieprogrammet 

inngår en valgfri del (25-30 sp), som gir muligheter til fordypning i ønsket klinisk 

spesialområde (eks. akuttsykepleie, geriatri, diabetes etc.) eller i 

forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og klinisk lederskap. Valgfri fordypning 

planlegges i samarbeid med ansvarlige lærere og kan også tas ved andre 

høgskoler eller universiteter. Skriftlige eksamensoppgaver inklusive 

masteroppgaven kan relateres til den tiltenkte AKS modellen og 

organisasjonenes behov. Masterutdanningen vil foregå på deltid over 2,5 - 3 år 

der de (forslagsvis) studerer i 50 % og er i klinisk virksomhet i 50 % av tiden. 

Søkere med tidligere spesialist- og/eller masterutdanning for eksempel i 

akuttsykepleie eller geriatrisk vurderingskompetanse vil kunne få tilpasset 

studieløp basert på individuell vurdering.  

Samarbeidsprosjektets organisering 

Samarbeidsprosjektet ledes av en prosjektgruppe og en referansegruppe med 

representanter fra klinikk, utdanning og forskning. Samarbeidsprosjektet 

innebærer at det er inngått samarbeidsavtaler mellom HSN, Institutt for 

sykepleievitenskap, og deltagende kommuner/foretak/organisasjoner. Avtalene 

omfatter å bidra med sykepleiere til masterutdanningen i AKS, bidra med 

nødvendig veiledning under kliniske studier (i samarbeid og med støtte fra 

lærere på HBV), samt å utvikle og evaluere modeller for AKS i den aktuelle 

helsetjenesten. Det er anbefalt at kommuner/foretak inngår avtale mellom 

studenter og arbeidsgiver om mulig AKS modell og eventuelt bindingstid.  

Status :  

Sandefjord kommune har rekruttert tre studenter til Masterløpet. Disse tre 

representerer tre av seksjonene og er tilknyttet henholdsvis intermediæravdeling 
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ved 

Nygård Bo og Behandlingssenter, Legevakt og seksjon senter og 

hjemmetjeneste.  

 

Studentene startet studiet i august 2015.  

 I september 2015 ble det gjennomført en åpen konferanse i regi av HSN, 

Fakultet for helsevitenskap og Institutt for sykepleievitenskap.  

Målgruppen var studenter, fagsjefer, ansvarlige leger og 

sykepleiere og FOU ledere. 

Hensikten var å spre informasjon og kunnskap om AKS og å 

støtte utviklingen av nye virksomhetsmodeller for avansert 

klinisk sykepleie i regionen.  

I etterkant av dette er det gjennomført et samarbeidsmøte i 

hver av kommunene der prosjektansvarlig orienterte om 

studiet og forskningen rundt dette.  

Studenter, avdelingsledere, veiledere (leger) og 

seksjonsledere var representert for at disse skulle møtes for å skape en felles 

forståelse og få et eierskap til studiet og utforming av nye roller. Fremtidige 

behov for sykepleiefaglig kompetanse og pasientforløp er viktige overskrifter i 

prosjektet.  

Neste steg i prosessen var å gjennomføre et legemøte, der alle veilederne samt 

kommuneoverleger møttes i Larvik i desember 2015 for å drøfte utfordringer og 

gjennomføring av studiet, inkludert praksis. Samtidig ble det diskutert 

grenseoverganger mellom profesjoner og hvilke alternative modeller 

kommunene kan starte planlegging av.  

I fortsettelsen av dette er det planlagt en Workshop 9 februar 2016 for å 

konkretisere modeller i de to aktuelle kommunene.  

Økonomi:   

Ut fra statlig tilskudd bidrar Helsedirektoratet med å dekke 25% av bruttolønn til 

sykepleiere under utdanning. Øvrige kostnader dekkes gjennom 

kompetansemidler i kommunene.  
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6.3 KS Læring 

USHT Vestfold har i 2015 deltatt i en arbeidsgruppe for å utvikle innholdet innen 
helse- og omsorg på KS portalen KS-læring. Arbeidsgruppen har vært knyttet til 
BTV regionen i KS (Buskerud, Telemark og Vestfold). 

 

 

KS Læring er utviklet av KS KommIT og tilbyr en felles læringsplattform for 

kommuner og fylkeskommuner i Norge. Senere vil også andre kommunale 

selskaper bli invitert til å være med. Når portalen er fullt utbygd vil den få ca 

500.000 brukere og dette blir i så fall den desidert største nettbaserte 

læringsplattformen i Nord-Europa. 

Arbeidsgruppen har vurdert kvaliteten på mange kurs som allerede er produsert 

av andre (Helse Sør-Øst RHF, SOR o.a). Kurs av god kvalitet er blitt lagt ut på 

kursportalen. 

Sandefjord og Nøtterøy har også prøvd ut et legemiddelkurs for 

helsefagarbeidere og assistenter som er utviklet i Telemark. Dette er kurset er 

gratis og vil sammen med intern opplæring på arbeidsplassen gi godkjenning til 

å dele ut medisiner. Evalueringen av kurset er positiv og pilotkommunene har 

besluttet å ta i bruk kurset for flere i 2016. 
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7.0 Kompetanseutvikling hos ansatte 
 

Som utviklingssenter skal vi ha tilgang på modeller  for 

kompetanseutvikling hos ulike grupper av ansatte i sykehjem og 

hjemmetjenester.  

For at kommunene skal lykkes med å beholde og rekruttere kompetent 

arbeidskraft er det avgjørende å satse på systematisk og strategisk 

kompetanse og kompetanseutvikling i egen organisasjon (Asplanviak og Fafo 

2010). Undersøkelser viser at kommuner som satser på kartlegging av 

kompetanse og kompetansestyring skårer bedre på innovasjonsindikatorer 

(ibid). Sandefjord Kommune er en kommune som ønsker å være i front når 

det gjelder nysatsinger og innovasjon. Utviklingssenteret fokuserer på å 

utvikle, utprøve, evaluere, og spre kunnskap om ulike kompetansemodeller. 

USHT vil særlig vektlegge implementering av kunnskap og økt kompetanse 

blant medarbeidere i integrasjon av kunnskap fra forskning, brukerkunnskap 

og erfaringskunnskap i praksisfeltet. Det er nødvendig å stimulere til økt 

endringskompetanse i virksomheten for å kunne bidra til å realisere visjonen 

”Utvikling gjennom kunnskap”. Samtidig er det viktig å bemyndige 

medarbeidere ved å sørge for at kunnskap er tilgjengelig, og tilrettelegge for 

kunnskap kan erverves og utvikles i praksisfeltet.  

For å nå målet stilles det krav til lederes evne til å mobilisere og nyttiggjøre 

seg av kompetanse, samt til medarbeideres rolle som aktive bidragsyter i 

videreutvikling av gode kulturer for læring. USHT skal være en pådriver for 

dette. Innledningsvis i prosjektperioden har USHT forsøkt å få klarhet i 

følgende: Hvilke opplevde behov for kompetanse i kommunehelsetjenesten 

har våre medarbeidere, ledere, i fagmiljøene, utdanningsinstitusjonene og 

brukerorganisasjonene? 

Målet er:  

1) å utvikle gode kulturer for læring og refleksjon som fremmer den enkelte 

medarbeiders etikk, kommunikasjonsferdigheter, holdninger og 

kompetanseutvikling 

 

2) å stimulere til refleksjon over kunnskapsgrunnlaget og styrke 

kompetansen i avdelingene på kunnskapshåndtering med utgangspunkt 
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i modellen for kunnskapsbasert praksis (KBP). 

 

I 2016 har USHT fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansemodeller og 

implementering av modellene. 

 

7.1 Kursrekke for sykehjemsleger, kompetanseområdet  

sykehjemsmedisin  

Fylkesmannen har gjennom lengre tid vært opptatt av behovet for 

utvidede stillingshjemler samt kompetansepåfyll for fylkets 

sykehjemsleger. Dette har vært drøftet med kommuneoverlegene ved 

flere anledninger og også i møte med Helsedirektoratet. 

 

For ca 4 år siden tok Fylkesmannen kontakt med USHT for et mulig 

samarbeid på dette feltet. Dette har resultert i et systematisk samarbeid 

og lagt grunnlaget for at det er tilbudt en omfattende kursrekke for 

sykehjemslegene i Vestfold. Kursrekkene er selvsagt tellende både som 

enkeltkurs og fagkurs for legene. 

 

Fra oppstart i april 2011 frem til desember 2015 er det gjennomført totalt 

17 kurskvelder à 6 timer basert på hva som er anbefalt 

kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.  

Tema  i 2015 har vært:  

• Migrasjonshelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

• Nevrologi i et sykehjemsperspektiv. 

• Tannhelse hos eldre 

• Palliasjon for sykehjemsleger. 

Antall deltakere har vært mellom 20 og 55 personer alt avhengig av tema. 

Kostnadene belastes Fylkesmannen. 

Kursrekken ble avsluttet i 2015.  

Det er imidlertid nedsatt et interimsstyre som skal forberede stiftelsesmøte 

for Lokallag Sykehjemslegeforum i Vestfold, «Vestfold 

sykehjemslegeforum». Dette skal ha organisatorisk tilhørighet knyttet mot 

NFAS, Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin. 

 Møtet arrangeres 28.1. 2016.  
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7.2 Interkommunalt ferdighetssenter  

USHT Vestfold har mottatt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og 

Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet ”Interkommunalt 

Ferdighetssenter”  som er et prosjekt basert på erfaringene fra pilotprosjektet 

kommunalt Ferdighetssenter.  

Hovedmål: 

Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser ved: 

Erverve ny kunnskap og opprettholde eksisterende kunnskap i helse- og 
omsorgssektoren i kommunene. 

Delmål: 

- en anbefaling av fremtidig struktur av Ferdighetssenteret 

- prøve ut logistikken knyttet til et interkommunalt Ferdighetssenter over tid.  

-kartlegge hvilken type undervisning som er gjennomførbar på et 
interkommunalt  ferdighetssenter kontra undervisning som eventuelt må foregå 
på andre tjenestesteder og arenaer. 

Ca. 300 medarbeidere skal delta på undervisningen i prosjektperioden og 160 
av disse er fra andre kommuner. 

Metode/gjennomføring: 

Utvikle og prøve ut et undervisningsprogram basert på ferdighetstrening på 

praktiske faglige prosedyrer (PPS) og ved scenarioer ved. 

1. Kompetanseheve eksisterende superbrukere og rekruttere nye 

superbrukere 

2. Utarbeide og forberede undervisningsprogrammet ved en faggruppe 

3. Gjennomføre undervisningsprogrammet 

4. Fortløpende egenevaluering av hver undervisning 

 

Samarbeidspartnere: 

Horten kommune 

Larvik kommune 

Tønsberg kommune 

Andebu kommune 
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Stokke kommune 

Hof kommune 

Sandefjord kommune, institusjon, hjemmetjeneste og legevakt 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, institutt for sykepleievitenskap Vestfold 

Sykehuset i Vestfold 

Vestfold fylkeskommune, avd. helse, oppvekst og voksenopplæring 

 

Det er i 2015 gjennomført undervisning for sykepleiere, vernepleiere, leger, 

studenter, lærlinger, fysioterapeuter og helsefagarbeidere. 

Undervisningen har bestått av e-læring, teori, praktisk trening på prosedyrer og 

simulering på: 

• Basal hjerte-lungeredning (BHLR) 

• ABCDE / ISBAR 

• SVK 

• VAP 

• PICC-line/Mid-line  

• PVK 

• Nasogastrisk sonde 

• Suprapubiskateter  

• Tracheastomi  

• Intermitterende kateterisering (IK) 

Det er totalt ca. 230 medarbeidere som har deltatt på undervisningen i 2015. Det 
er utdannet superbrukere i deltakerkommunene som har ansvar for å drive 
opplæring på nyansatte og vedlikeholdstrening på ansatte i sin egen kommune. 

Det er i tillegg som en test på en modell, utdannet lokale instruktører i hjerte-
lunge-redning på institusjonene i Sandefjord kommune. Disse lokale 
insstuktørene har undervist i sine egne avdelinger. Det er mange avdelinger der 
alle medarbeidere har hatt undervisning i teori og praksis i hjerte-lunge-redning. 

Prosjektet videreføres i form av interkommunalt ansvar fra 2016. 
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7.3 Risikomøter 

Risikomøte som en arbeidsmetode og verktøyet er en tavle som verktøy ble 

testet som en pilot på Nygård bo-og behandlingssenter i desember 2013 og har 

er videreført i 2014. USHT ble tildelt i november 2014 kr. 100 00,- fra 

Fylkesmannen til å utarbeide en veileder og prosedyre for dette, samt spredning 

til andre kommuner i Vestfold. 

Konseptet risikomøter innebærer en arbeidsmetode hvor et samlet team 

strukturer en rekke arbeidsprosesser for og nå et felles mål. I dette tilfelle dreier 

det seg i første rekke om forebygging av pasientskader gjennom systematisk 

risikovurdering og iverksettelse av tiltak. Verktøyet er en tavle. Risikomøter er 

utviklet og testet på SiV HF siden 2012 og inneholder flere av innsatsområdene 

til pasientsikkerhetsprogrammet, som for eksempel risikovurdering av riktig 

legemiddelbruk i sykehjem, fall og trykksår. 

 

USHT ønsket å teste ut denne arbeidsmetoden på sykehjem da SiV HF hadde 

gode erfaringer med denne arbeidsmetoden.  

 

Det ble testet som en pilot på Nygård bo- og behandlingssenter på 

korttidsavdeling/intermediæravdeling. Arbeidsmetoden viste seg å være effektiv 

for pasientflyten og bedre kvalitet på risikovuderinger rundt en pasient. Denne 

metoden er i løpet av 2014 benyttet på alle syv avdelinger på Nygård. Den blir i 

tillegg brukt i en hjemmetjeneste avdeling i Sandefjord.  

 

Det har vært hospitering fra andre kommuner og fylker, samt at USHT har 

foredrag i ulike fylker og samlinger om erfaringer om risikomøter. Det er et tett 

samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet/sekretariatet og SiV HF. 

 

I 2015 ble det utarbeidet en nasjonal veileder om tavlemøter/risikomøter fra 

Helsedirektoratet. Den ble publisert oktober 2015. USHT var tungt inne i dette 

arbeidet. Lokale veileder og videre systematisk spredning i eget fylke utføres 

derfor i 2016. 

Risikomøter gjennomføres pr. i dag på en analog tavle. Noen tester ut en 

elektronisk versjon.  SiV HF begynte en pilot i 2015 på elektroniske tavler.  
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Mål med risikomøte: 
• Pasientene vil oppleve forbedret pasientsikkerhet, færre uønskede 

hendelser og forbedret logistikk i forløpet av behandlingen.  

• Helsepersonell skal forbedre egen praksis, gjennom å sikre at alle 

pasienter tilbys den samme kunnskapsbaserte behandlingen.  

• Bedring av det kliniske fagfellesskapet for læring, analyse og forbedring 

av pasientutfall  

Delmål:  -sikre oppfølging og implementering av tiltakspakker 

-bedre tverrfaglig teamarbeid og kommunikasjon 

-bedre samhandling, pasientforløp og pasientflyt 

Gjennomføring av et risikomøte: 

Alle innlagte pasienter i en avdeling vurderes regelmessig av et team bestående 

de ulike profesjoner i avdelingen. I en korttidsavdeling på institusjon kan det for 

eksempel teamet bestå av lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og 

annet helsepersonell. I hjemmetjenesten kan teamet f. eks. bestå av sykepleier, 

helsefagarbeider og assistent. Fysioterapeut /ergoterapeut kan delta ved behov. 

Teamet gjennomgår systematisk risikovurdering og samhandlingsprosesser av 

alle pasientene. Det blir markert på tavlen med magneter når dette er utført.  

Målinger gjennomføres for ulike innsatsområder slik at resultater kan 

presenteres. 

 

I samarbeid med Sandefjord kommune ble det laget en video som illustrerer et 

risikomøte. 

http://www.bing.com/videos/search?q=tavlem%c3%b8te&FORM=HDRSC3#vie

w=detail&mid=27247AAFDCC69E93EECF27247AAFDCC69E93EECF 

 

Scoringsverktøy MEWS 

Systematisk observasjon av vitale parameter med en scoring etter pasientens 

tilstand. Dette er et internasjonalt verktøy og benyttes av Sykehuset i Vestfold. 

Målet er å benytte samme verktøy som sykehuset på mange områder, inkl. dette 

verktøyet. 
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Hva ønsker vi å oppnå? 

Bakgrunnen for prosjektet er flere uheldige hendelser ved Nygård hvor 

systematisk observasjon av vitale parametre ikke ble utført og forverring i 

pasientens tilstand ble oppdaget for sent.  

Prosjektet har som hensikt å bedre systematisk observasjon av vitale 

parametre, for slik å unngå bla.a unødvendige overflytninger til høyere 

behandlingsnivå (sykehus) og forhindre akutt forverring i pasientens tilstand.  

Prosjektet skal foregå på kortidsavdeling C  ved Nygård bo-og 

behandlingssenter 

Hvorfor :  

- Systematisk observasjon av vitale parametre er kritisk for å kunne fange 

opp forverring i pasientens tilstand. Vi har oppdaget at vi har en utfordring 

med at dette ikke blir gjort.  

- Den potensielle effekt er å redusere overflytninger til sykehus, redusere 

antall pasienter som dør i avdelingen og forhindre akutt forverring i 

pasientens tilstand.  

- Teste ut MEWS-verktøy og skjemaer i småskale-testing med PDSA 

- Opplæring av ansatte i systematisk observasjoner av vitale parametre 

- Klinisk forbedringsteam bestående av leder, lege, sykepleier, 

helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut. 

Forventet resultat:  

- Suksess kriterier: Lederforankring, motivasjon blant de ansatte, tverrfaglig 

støtte (særlig i legegruppen), tid avsatt til gjennomføring av opplæring.  

- Spesifikke formål: Bedre pasientsikkerheten gjennom systematiske 

observasjoner av vitale parametre 

- Spesifikke numeriske mål: Å redusere overflytninger for inneliggende 

pasienter til høyere behandlingsnivå med 20% innen prosjektets slutt. At 

95% av pasientene får daglig utført vitale observasjoner.  

- Driftspåvirkning: I forhold til tidsbruk knyttet til vitale observasjoner og 

dokumentasjon av disse. Ressurskostnader i form av tid og penger til 

gjennomføring av opplæring/kursing.  
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Målinger: 

- Resultatindikatorer: Antall overflytninger til høyere behandlingsnivå, 

måles x 1 pr. måned. (Eventuelt: antall dager siden sist overflytning til 

høyere behandlingsnivå).  

- Prosessindikatorer: Andel pasienter som har fått utført vitale 

observasjoner (MEWS) daglig.  

- Varighet: 1.10.2014 - 1.10.2015  

Evaluering viste at MEWS var et godt skåringsvektøy for tidlig identifisering av 

forverret tilstand. Verktøyet er implementert på de avdelinger der det er 

hensiktsmessig i Sandefjord og har opplæring av dette verktøyet for andre 

kommuner etter ønske. 

 

7.4 IKOS elektronisk tavle  

Høsten 2015 har USHT deltatt i prosjektet ”IKOS elektronisk tavle for kommunal 

helse- og omsorgstjeneste”. Deltakere var Konsens i samarbeid med 

kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), 

Nøtterøy, Sandefjord og Stokke.  

Bakgrunnen var at Konsens skulle videreutvikle programvaren IKOS, som de 

leverer. IKOS skal i 2016-17 utvikles i prosjektet ”IKOS elektronisk tavle. Kvalitet 

og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste”. Innovasjon Norge søkes om 

støtte. Konsens ønsket kommunenes og USHTs innspill til hvordan IKOS 

elektroniske tavle bør være. Målet er at IKOS er nyttig for både ansatte og 

ledere innen alle tjenesteområder: hjemmesykepleie, hjemmerehabilitering, 

sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.  

Kommunene og USHT deltok i arbeidsgrupper og gav sine anbefalinger. Det var 

enighet om at alle tjenesteområder har behov for elektronisk tavle som som 

erstatning for de analoge som brukes i dag. Høsten 2015 ble 9 kommuner fra 3 

fylker og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold 

med i forprosjektet IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og 
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omsorgstjeneste.  

Utviklingen skjedde i interkommunale arbeidsgrupper. Det var en arbeidsgruppe 

for hvert av tjenesteområdene hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til 

funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Tabellen viser hvilke 

kommuner som deltok i hver gruppe.  

 

Tjenesteområde 
Hjemme-

sykepleie 
Sykehjem 

Rus- og 

psykisk 

helse 

Tjenester til 

funksjonshemmede  Deltakere 

Andebu X X  X 

Holmestrand   X  

Horten    X 

Lardal   X  

Moss X   X 

Nes, Akershus X  X  

Nøtterøy   X  

Sandefjord   X X 

USHT Vestfold v/ 

Sandefjord 
X X 

  

Stokke X X   

Tabell: Kommuner som deltok i arbeidsgrupper for hv ert tjenesteområde 

Arbeidsgruppene var enige om at alle tjenesteområder har behov for 

elektroniske tavler med brukeroversikt og sjekklister som støtte til 

kvalitetsstyring. Manuelle rutiner og sjekklister er ikke nok. Det er behov for 

oversikt og systematisering ved mottak av nye brukere, overgang til andre 

tjenesteområder og jevnlig oppfølging. Mål med elektroniske tavler er at 
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• det er stor brukervennlighet, at bruk av tavlen er enkel med lett 

tilgjengelig veiledning  

• man kan se status for og kvittere for oppfølging av den enkelte bruker 

• tavlen gir oversikt over oppgaver som noen må utføre akkurat i dag 

• kvalitet på tjenestene og systematikk rundt risikovurderinger sikres 

• dokumentasjon i journalsystemet (EPJ) sikres, i fremtiden ved tilknytning 

til EPJ 

• ledere får resultatoversikter som grunnlag for analyse og forbedring av 

tjenesten 

• tjenesteytere, tjenesteledere og overordnet ledelse får felles forståelse 

om kvalitet, kompetanse og ressursbruk, og kan ha en enhetlig oversikt 

og styringsdialog via tavlen  

Prosjektet slo fast at alle ansatte må kunne bruke tavlen aktivt og kvittere for 

utførte aktiviteter. IKOS elektronisk tavle blir slik at når man klikker for å se 

detaljer om en bruker, så kommer man til underliggende sjekklister som alle kan 

følge. Kommunen må kunne redigere standard sjekklister for hvert 

tjenesteområde. 

Kartlegging av brukers behov er viktig. Prosjektet mente at man må gå over fra 

helsepersonells individuelle vurdering, til bruk av kvalitetssikrede 

kartleggingsskjema. Arbeidsgruppene ønsket seg elektroniske 

kartleggingsskjema, hvor kvitteringer automatisk ble overført til brukers journal. 

Det ble drøftet om skjemaene kunne være tilgjengelige i IKOS. Konklusjonen var 

at kartleggingene tilhører journal, og bør ligge i journal.  

Erfaringene fra forprosjektet blir lagt til grunn når programvaren IKOS skal 

utvikles. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Her blir det 

laget elektroniske tavler for kvalitetsstyring, ressursstyring og tjenestestyring. 

Innovasjon Norge søkes om støtte. USHT i Sandefjord og kommunene Andebu, 

Stokke, Horten, Holmestrand og Moss er pilotkommuner. 

Den nye IKOS programvaren legger til rette for integrasjon med de elektroniske 

journalsystemene (EPJ) som kommuner benytter. Det blir elektroniske tavler 

med brukeroversikt for avdelingen og detaljer vedrørende den enkelte bruker. 

Ansatte kan se status og følge opp brukere de har ansvar for. Resultater for 

kvalitet, kompetanse og tidsbruk vises på styringstavler for analyse og 

forbedring av tjenestene. 
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7.5 Etikk  

USHT har mottatt midler både fra Fylkesmannen i Vestfold og KS i 2015. En del 

av midlene har også i år blitt brukt til å vise ”Etikkteateret” i region sør. USHT 

Vestfold har vært ansvarlig for å koordinere dette og gjøre avtale med 

skuespillerne.  

I tillegg ble det brukt en del ressurser på filmingen av «Torbjørn» og lanseringen 

av filmen. Filmingen ble gjort på Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord i 

februar 2015, og lanseringen var på Hjertnes kino i Sandefjord 27. april med 60 

inviterte gjester 

 

Stykket har vært spilt 5 ganger i 2015, og har nå vært i bruk i alle fylkene i 

region sør. Drammen var sist ute våren 2015. I tillegg har Akershus leid teateret 

to ganger til demensdager som de har arrangert. Høsten 2015 har ikke stykket 

blitt etterspurt så mye, og de datoen de har vært etterspurt har ikke passet for 
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skuespillerne. Vi har i stedet anbefalt dem å bruke filmen. Tilbakemeldingene fra 

filmen har vært gode, flere sier at den er nesten bedre for å få i gang refleksjon 

for de kan stoppe den på aktuelle tema som opptar seerne. 

 

I tillegg til teaterstykket har vi også brukt midler på et metodekurs for 

ressurspersoner og etikk-kontakter i Vestfold som deltar i fagnettverkene for 

psykisk helse/rus og tjenestene til funksjonshemmede. Alle kommuner i Vestfold 

hadde deltakere og totalt 63 personer deltok. 

Tilbakemeldingen var veldig bra, de føler seg bedre rustet etter dette kurset. 

Ressurspersoner/ildsjeler i Stokke, Larvik og Sandefjord ble invitert av USHT 

Vestfold til å være med på etikk- konferanse i Oslo i november. Åtte personer 

ble med. Dette ble gjort for å gi noe tilbake til de personene som legger ned mye 

tid i etikkarbeidet i Vestfold. 

Utfordringen fremover er å ivareta ressurspersonene, og få forankret etikk 

arbeidet i drift i alle kommuner.  

For 2016  planlegger USHT Vestfold et lederkurs for alle ledere i helse- og 

omsorg i forbindelse med kommunesammenslåingen av Sandefjord, Andebu og 

Stokke. 

7.6 Forsknings- og utviklingsdag i Vestfold  

USHT Vestfold arrangerte forsknings- og utviklingsdag i Sandefjord 4. juni 

2016 med fokus på presentasjon av avsluttede og pågående prosjekter. 

Det ble arrangert i Sandefjord på TML senteret og målgruppen var personell 

som arbeider innen helse- og omsorgsseksjonen i kommune, 

spesialisthelsetjeneste, utdanning og studenter. Til sammen deltok ca 120 

personer på dagen. 
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I 2016 blir FOU dagen i november. 

 

7.7 Helsepedagogikk  

LMS Sandefjord kommune, Sykehuset i Vestfold HF og Utviklingssenteret for 

sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har i samarbeid med Høgskolen i 

Vestfold utviklet et kurs i helsepedagogikk for Vestfold. 

USHT Vestfold presiserer i sin kompetanseplan for perioden 2008-2012 
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betydningen av å fremme kompetente medarbeidere med kunnskap og 

ferdigheter innen helsepedagogikk.  I de nasjonale delmålene til 

Utviklingssentrene fokuserer Helsedirektoratet på at det enkelte senter bidrar 

til utvikling av tverrprofesjonell modeller for kompetanseutvikling og evaluering 

av disse. Utvikling, gjennomføring og evaluering av et kurs i helsepedagogikk 

inngår derfor i denne satsingen. Et felles kurs for helsepersonell og brukere fra 

begge forvaltningsnivåene med fokus på helsepedagogikk og samrefleksjon 

synes viktig og interessant å legge til rette for.   

I Sandefjord er satsingen på Helsepedagogikk å regne som en fortsettelse av 

grunnarbeidet som er lagt med KS-prosjektet ”Flink med folk” 

(Medarbeiderskap) og ”Etikk, kommunikasjon og samhandling”.  For Lærings- 

og mestringssenterne og spesialisthelsetjenesten er kurset en videreutvikling 

av tidligere gjennomførte kurs,  

Basert på gode erfaringer med å ha felleskurs med helsepersonell og brukere. 

 

Etter gode erfaringer med kurs i 2012, 2013 og 2014 ble det vedtatt å 

arrangere et nytt kurs over to dager med en to ukers mellomrom i 2015. På 

bakgrunn av evalueringer ble det gjort noen små endringer på innholdet. 

Deltakerne var fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og 

brukerorganisasjonene. På dette kurset ble brukerhistorier og ansatthistorier 

vektlagt. 

 

Hensikten med kurset er å styrke kunnskap og metoder slik at 

• Helsepersonell og brukere har økt grunnkunnskap og verktøy om 

prosesser og metoder innen helsepedagogikk.  

• Kommunikasjonsferdigheter og pedagogisk kompetanse styrkes med 

hensyn til å formidle informasjon og veilede. 

• Dialogen mellom helsepersonell og brukere styrkes slik at trygghet og 

samhandling fremmes som en viktig forutsetning for gode tjenester. 

• Brukerkunnskapen og erfaringskunnskapen integreres helhetlig med 

kunnskap fra forskning. 

Målet er å øke den helsepedagogiske kompetansen og utvikle arbeidsmåter 

som ivaretar brukermedvirkning. 

Evaluering fra deltakerne var veldig bra. 

I 2016 blir det gjennomført kurs etter modell fra 2015. Kurset blir på høsten. 
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7.8 KOLS – kompetanseheving av helsepersonell i kom munene   

USHT Vestfold har mottatt samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet for å 

gjennomføre prosjektet ” økt kompetanse om KOLS gjennom et strukturert 

undervisnings- og hospiteringsprogram”. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt og 

et delprosjekt av prosjektet: ”Pasientforløp - Kols”. Som er et prosjekt som 

opprinnelig ble etablert av 12 kommuner (12K) i Vestfold og SiV HF på bakgrunn 

av avtaler som er inngått med SiV HF og den gang 12K i Vestfold. 

Hovedmål i prosjektet: 

Helsepersonell i kommunen får økt kompetanse som bidrar til at Kols-pasienter 

er trygge både i institusjon og hjemme. 

Å gi helsepersonell gode verktøy og rutiner for observasjon og dokumentasjon, 

som kan implementeres videre i kommunene. 

Delmål i prosjektet: 

Gjennomføre et kompetansehevingsprogram om KOLS.                                                   

Etablere ressursgrupper for KOLS med representanter fra deltagende 

kommuner i Vestfold.                                                                                                                          

Gjennomføre selvevaluering av kompetansehevingsprogrammet.                                   

Bistå ressursgruppene fra deltagende kommuner med å utarbeide forslag til en 

spredningsmodell for videre implementering av kompetansen til øvrige 

sykepleiepersonell i kommunene. 

Overordnet kompetansehevingsplan for prosjektet 

• Gjennomføre et KOLS e- lærings program for kommunehelsetjenesten 

før planlagt fagdag. 

• En hel obligatorisk fagdag om KOLS. (Godkjent av NSF som 

meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i 

sykepleie/spesialsykepleie med totalt 5 timer.) 

• En hospiteringsdag ved Akuttmottak/ Obs posten ved SiV HF. 

• En hospiteringsdag ved lungeavdelingen ved SiV HF. 

• Opprettelse av KOLS ressursgrupper  



81 

Årsrapport USHT Vestfold 2015 

Av 37 påmeldte sykepleiere har 32 sykepleiere gjennomført kompetanseplanen 

og det har blitt etablert 3 stk Kols- ressursgrupper med sykepleier 

representanter fra alle deltagende kommuner i Vestfold (12k) Hver av gruppene 

har gjennomført 2 stk. samlinger.  

Det har blitt utarbeidet fortløpende selvevaluering av prosjektets gjennomføring.            

Det er i ressursgruppesamlingene gitt bistand og veiledning til ressursgruppene 

for å kunne utarbeide forslag til en spredningsmodell for videre implementering 

av kompetansen til øvrige sykepleiepersonell/ helsepersonell i kommunene.  

KOLS kompetanseheving prosjektet ble avsluttet den 14.01.15. Det ble 

fremmet anbefalinger om videreføring av ressursgruppene i 2015, som 

fagnettverksgrupper.  

 

I 2015 startet USHT et nettverk for ressurssykepleiere i kols i Vestfold. Alle 

sykepleierne som var med i prosjektet ble invitert. Det var sykepleiere fra 8 

kommuner som stilte. Dette blir videreført i 2016, og målet er å danne et felles 

nettverk i samarbeid med SiV HF. 

 

7.9 Demensomsorgens ABC  

Demensomsorgens ABC er et kompetansehevende tiltak under Demensplan 

2015. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse står for utvikling og 

oppdatering av studiematerialet. 

 

Opplæringsmodellen består av tre deler:       

 

1. Studiematerialet 

 

2. Studiegrupper 

 

3. Seminarer 

 

Studiematerialet består av 2 permer med temahefter. Finnes også som 

lydbøker. I heftene gis deltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler og 
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en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke, refleksjon og diskusjon i 

studiegruppene. 

 

Materialet er bygget opp med progresjon i heftenes fagtema. De første 

permene inneholder teoretisk, grunnleggende kunnskap og hver perm 

bygges så opp med utdypende kunnskap innen de ulike temaer. 

 

Studiegruppene er en sentral del av opplæringsmodellen. De er selvdrevne og 

tverrfaglig sammensatt. Det bør helst være deltagere fra ulike avdelinger, men 

vi har også god erfaring med flere fra samme avdeling. Målet er å utvikle 

forståelse og kunnskap i tillegg til å gi økt samhandlings og 

samarbeidskompetanse. Gruppeprosess og deltagernes forståelse av denne 

er en viktig del av læringsmiljøet i gruppene. 

 

Det avholdes to fagseminarer for hver studieperm. Det er et mål å dele 

erfaringer og gi motivasjon og inspirasjon for videre arbeid. I fagseminarene 

inngår det både forelesninger og gruppearbeid. Temaene på foredragene 

varierer og skal gi et supplement til studieheftene. Nasjonalt 

kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) bidrar med forelesere etter 

ønske og behov. 

 

Seminarene er obligatoriske for gruppedeltagerne og er en del av 

grunnlaget for fremmøteregistreringen som gruppedeltagerne selv er 

ansvarlige for. Kriteriene for studiebevis er beskrevet i permene. 

Frammøteskjema blir utfylt, kontrollert av kommunens kontaktperson og 

sendes NKAH for utstedelse av kursbevis. USHT i Vestfold har i 2012 

videreført satsningen og arbeidet med Demensomsorgens ABC. 

Fylkesmannen er en viktig støtte og samarbeidspartner i dette arbeidet. 

Siden oppstart i 2008 er det i Vestfold gjennomført 12 oppstart- 

seminar og 23 fagseminar. Til sammen er 597 deltagere registrert.  

Fra 2012 ble det tatt beslutning om at det arrangeres et oppstartsseminar pr år 

som avholdes i vårsemesteret. Dette for å strukturere fagopplæringen og skape 

forutsigbarhet for samarbeidspartnere. 

Ved oppstartsseminar våren 2015 var det 84 nye deltakere fra 8 
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Vestfoldkommuner. 

 Inkludert oppstartseminar er det arrangert 4 fagseminarer i løpet av året der 

temaene har vært: 

• Demensykdommer  og behandling v/ Lise Øverland, fagkonsulent 

v/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.  

• Eldres psykososiale helse v/ Solveig Hauge, sykepleier og forsker 

v/Høgskolen i Telemark.  

• Delir v/Maria Krogseth, lege og forsker.  

• Yngre personer med demens. V/ Per Kristian Haugen, psykolog og 

seniorforsker v/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.  

Alle deltagerne ved Demensomsorgens ABC blir gitt anledning til å 

delta ved fagnettverkets fagseminar. Siden det er flere pågående 

grupper er det også mulighet til å ”droppe inn” på fagseminar den 

enkelte tidligere har gått glipp av for å sikre 80% tilstedeværelse som 

kreves for å få kursbevis. . 

Noen kommuner satser strekt på Demensomsorgens ABC. Det er fortsatt 

stor etterspørsel fra kommunene med økende antatt påmeldte de siste to 

årene.  

Målet for 2016 er fortsatt markedsføring overfor de kommunene som har 

lavest deltakelse og motivere egne hjemmetjenesteavdelinger og 

sykehjemsenheter til å starte med studieprogrammet som en grunnleggende 

kompetanseheving.  

Neste oppstartseminar arrangeres i februar 2016. 

 

 

Ved oppstart av Miljøpermen er det krav om at minst halvparten av gruppen 

har gjennomført Demensomsorgens ABC.  

 

7.10 Demensomsorgens ABC Miljøpermen 

 

 

 

Kunnskap om det spesielle ved den enkelte 
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pasient eller gruppe pasienter er sentralt i miljøbehandling. Det innebærer 

kjennskap til pasienter og daglig organisering på arbeidsplassen. ABC 

Miljøbehandling er en oppfølging til Demensomsorgens ABC. Heftene i 

permen tar for seg ulike metoder for miljøbehandling. Fokus i denne permen 

er hvordan den teoretiske kunnskapen fra de forrige permene kan føre til 

endring i praksis. Det er derfor lagt spesiell vekt på å vise organisering av 

miljøtiltakene på individ og gruppenivå. Det legges i mindre grad opp til 

refleksjon over teoretisk kunnskap. 

Studieprogrammet er organisert med et oppstartseminar der deltagerne får 

utdelt kursmateriale og etablerer grupper. Programmet avsluttes etter ca et 

år med et erfaringsseminar.  

54 personer startet opp i 2013, 50 personer i 2014, og i 2015 var det 60 

personer fra Larvik, Stokke, Sandefjord, Horten, Andebu og Re som startet opp 

med studieprogrammet. Hensikten er å motivere deltagerne og gi inspirasjon til 

miljøaktiviteter i egen avdeling.  

Programmet for oppstartseminaret inneholdt innføring i ulike metoder som :  

• Marte Meo ,Dementia Care Mapping , 

• Presentasjon av «aktivitetsdosetten»  

• Livssyn og etikk,  

• Betydning av fysisk aktivitet,  

 

 

Erfaringsseminaret for gruppen som startet høst 2014 ble 

gjennomført 10 oktober 2015 Et viktig punkt denne dagen 

er å inspirere hverandre gjennom å dele erfaringer og 

utveksle gode tips til mijøterapeutiske tiltak.  

 

 

 

En annen inspirator denne dagen var Anders Rogg, 

skuespiller, musiker og regissør som i mange år har arbeidet 

som kulturleder i eldreomsorg ved Kirkens Bymisjon i Oslo. 

Hans tips var «nynn og nyt», og vær en musisk medvandrer. 

Samt råd om at hvis alt annet svikter, så svikter ikke   
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«Blåveispiken». 

7.11 ”Pasient – og brukerrettighetsloven Kap. 4a” 

Tidligere Undervisningssykehjemmet og Fylkesmannen hadde i perioden 2008 

– 2010 et felles prosjekt, der fokus var oppfølging av kommunene ved 

implementering av endringene i pasientrettighetsloven med spesiell vekt på 

samtykkekompetanse og pasienter som motsetter seg helsehjelp. Prosjektet 

har hatt som mål å bistå kommunene i Vestfold, Tannhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten i Vestfold med implementeringen av Pasient- og 

brukerrettighetsloven Kapittel 4A. I tillegg til generell opplæring i lovkapittelet 

har samtykkevurderingen og tillitsskapende tiltak hatt stort fokus. 

Utviklingssenteret har hatt ansvar for å holde faglige seminarer i samarbeid 

med prosjektgruppen, og bistått med informasjonsspredning til kommunene. 

Prosjektet ble avsluttet oktober 2010. Etter prosjektets avslutning, inngikk 

Fylkesmannen og USHT en ny samarbeidsavtale om videre oppfølging, 

opplæring og veiledning av kommunene og spesialisthelsetjenesten med tanke 

på god implementering på de ulike arbeidsplassene. Samarbeidsavtalen ble 

avsluttet 31.12.12. 

På bakgrunn av tilbakemeldinger, henvendelser og vedtak til Fylkesmannen 

kommer det frem at det fortsatt er behov for repetisjon og kunnskap på 

området. Dette også med tanke på endringer i lovverket. Samarbeidet om 

kompetanseheving og opplæring på området fortsatte derfor i 2015. Det har 

vært arrangert et opplæringskurs for OFA (overordnet faglig ansvarlig)og nye 

ressurspersoner. Tanken videre er at OFA + superbrukere i den enkelte 

kommune skal kunne bistå på sitt arbeidssted og slik sett bidra til den gode 

implementeringen av pasient- og brukerrettighetslovens kap. 4 A. Det er også 

gjennomført en halvdagssamling i oktober 2015 der tema var gjennomgang fra 

fylkeslegen av statistikk og omfang av saker. De erfarer at det er manglende og 

få vedtak fra hjemmetjenesten og stiller spørsmål om hvordan man kan 

organisere opplæring til denne tjenesten på en bedre måte. Samarbeidet 

mellom Fylkesmann og USHT blir på bakgrunn av disse erfaringene videreført.  
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7.12 Dokumentasjon  

Flere av prosjektene som USHT Vestfold deltar i krever god kunnskap og 

forståelse av pasient/bruker dokumentasjon. Undersøkelser som har vært 

gjennomført i helse – og omsorg viser at kvaliteten på denne dokumentasjonen 

ikke tilfredsstiller myndighetenes krav om dokumentasjon. På bakgrunn av dette 

blir det gjennomført systematisk opplæring i dokumentasjon både på 

avdelingsnivå og på individuelt nivå. Opplæringen er knyttet til enkeltprosjekter 

eller blir gitt som generell opplæring. Alle avdelingene i hjemmetjenesten har 

blant annet gjennomgått opplæring i pleieplanskriving. 

Det å skrive mål- og tiltaksplaner viser seg å være vanskelig i praksis og det må 

gjøres grep for å forenkle dette arbeidet for helsepersonellet. 

USHT Vestfold deltar i samarbeid med flere andre USHT i landet i et felles 

prosjekt i regi av Norsk sykepleie forbund der en arbeider for mer 

standardisering av mål- og tiltaksplanene. 

Dette arbeidet starter i januar 2014 og videreføres i 2016. USHT bidrar også 

med undervisning om dokumentasjon i andre kommuner over hele landet. 

 

7.13 Månedens tema  

Som et ledd i kompetansehevingen har USHT fortsatt med månedens tema 

også etter at prosjektet «multisyke» ble avsluttet og satt ut i drift. 

Dette er en kunnskapsoppsummering som blir gjort innen utvalgte tema og delt 

ut på alle arbeidsstedene i Sandefjord kommune. I 2015 ble det vedtatt at alle 

seksjonene i helse- og omsorg skulle være med på «månedens tema» og bidra 

til innhold i kunnskapsoppsummeringen. Avdelingsleder/fagansvarlig legger til 

rette for at alle ansatte får lese kunnskapsoppsummeringen. Den skal skrives 

slik at den er forståelig for alle. I tillegg til det skiftelige blir det laget en plakat 

som henger på arbeidsplassen og minner de ansatte på å lese.  

Fra 2016 er målet å knytte dette til leselisten i kvalitetssystemet i kommunene. 

Det skal også legges på nettsidene slik at andre kommuner kan ta det i bruk. I 

dag er det flere kommuner i region sør som har tatt i bruk modellen. 
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7.14  Smittevernkonferanse 

I november 2015 arrangerte Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med USHT 

smittevernkonferanse på Park Hotell i Sandefjord. Konferansen ble søkt 

godkjent med tellende timer for spesialitetene i allmennmedisin og 

samfunnsmedisin. Konferansen ble også godkjent for klinisk fagstige for 

hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere.  

Det var til sammen 90 deltakere på konferansen fordelt på 3 parallellsesjoner, 

for å nå hele målgruppen. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger både fra 

deltakere og foredragsholderne.  
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8.0 Tilrettelegger for forskning og utvikling 
 

Som utviklingssenter skal vi tilrettelegge og bidra  til forskning og 

utvikling innen helse- og omsorgstjenestene.  

 

Arbeidet med å berede grunnen i praksisfeltet for fagutvikling og forskning er 

fortsatt et viktig fokus for USHT Vestfold. 

 

Etter å ha avsluttet flere prosjekter, har vi nå to forskningsprosjekter knyttet til 

USHT. 

I tillegg til dette har vi evaluering på to prosjekter fra senter for 

omsorgsforskning. 

 

8.1 Dyrebar omsorg  

Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU/), Antrozologisenteret på 

Ås, Høgskolen i Buskerud- Vestfold, Nøtterøy kommune og Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold fikk i 2012 bevilget midler fra 

Oslofjordfondet og Regionalt forskingsfond Hovedstaden for å undersøke 

hvordan ulike former for dyreassisterte og robotassisterte 

intervensjoner kan implementeres som helsefremmende tiltak for 

eldre personer med demens, - og evt. effekt av slike tiltak 

http://azs.no 

Et av hovedmålene med dette prosjektet var å undersøke mulige 

endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre personer med 

demens. 

UMB var prosjektansvarlig. USHT - Vestfold har hatt i oppgave å 

rekruttere deltakere til studiet.  

Det ble dannet styringsgruppe og prosjektgruppe. USHT- Vestfold deltok i begge 

fora.Totalt ble 88 deltakere fra 15 sykehjem, og 122 deltakere fra 22 dagsenter 

med i prosjektet. 

Det ble lagt opp til gruppebasert intervensjon med ca 6 deltakere i hver gruppe. 

På sykehjemmene har noen sykehjem fått besøk av hund, noen av robotselen 

PARO i tillegg til kontrollgruppe som skulle gjøre som de pleier uten nye 
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aktiviteter, På dagsentrene var det lagt opp til dyreassistert intervensjon, 

dyreassistert terapi og kontrollgruppe.  

Måleinstrumenter som ble benyttet er Minimal state examination, Berghs 

balansetest, døgnregistreringsskjema, BARS, Cornell, Qualid, KDV samt 

målinger av søvnkvalitet ved bruk av aktigraf. Det er gjennomført tre 

opplæringskurs i bruk av Dementia Care Mapping som en metode for å måle 

trivsel, atferd og samhandling med personalet i avdelinger der det bor personer 

med demens. Alle sykehjemsavdelingene fikk dette tilbudet og til sammen 45 

personer gjennomførte denne opplæringen.  

For å kjøpe og bruke robotselen Paro kreves det sertifisering av personalet, og 

denne opplæringen ble også tilbudt og gitt intervensjonsstedene.  

Torbjørg Fermann ved Høgskolen Buskerud-Vestfold har gjennom sin studie, 

SOL, (Sammen om læring) undersøkt hvordan det oppleves med forskning på 

arbeidsplassen via fokusgruppeintervjuer av de ansatte.  

Fungerende prosjektleder, post.doc har gjennomført individuelle kvalitative 

intervjuer av pårørende til brukere på dagsentrene. 

I tillegg til to stipendiater og en post.doc har det vært knyttet to masterstudenter 

til prosjektet. Begge har levert sine masteroppgaver.  

 

Intervensjonene ble avsluttet høst 2014, dataanalyser er 

nå gjennomført og foreløpige data ble presentert på et 

erfaringsseminar 15 september 2014.  

Alle involverte aktører inkludert ekvipasjeeiere var invitert 

og 80 deltakere fikk presentert resultatene.  

 

 

Kort oppsummert:   

Gruppeaktivitet med hund eller selrobot kan gi:  

• Økt sosial kontakt, aktivitet og engasjement.  

• Forbedret søvnmønster og mindre stillesitting 

• Reduserte symptomer på depresjon og agitasjon. 

• Dyreassistert aktivitet gir positiv utvikling i balanse, 

• Aktivitet med og nærhet til hund virker positivt på agitasjon. 
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• Aktivitet med hund eller selrobot kan være nyttige miljøtiltak for eldre 

personer med demens. ( Nina Jøranson og Christine 

Olsen 2016) 

 

Avslutningsvis ble selroboten Snorre som har vært brukt i 

prosjektet loddet ut, og de heldige vinnerne var Høyås Bo og 

behandlingssenter.  

Stipendiatene har nå gjennomført sine sluttseminarer og planlagt disputas i 

løpet av 

våren 2016. Foreløpige resultater er publisert, bl.a. ved Demensdagene 2015.  

Flere av sykehjemmene har etter intervensjonene 
ble avsluttet gått til anskaffelse av sin egen 
robotsel, og flere dagsentra og sykehjem har 
fortsatt med besøk av hund til stor glede for 
brukerne.  

 

 

8.2 Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesyk epleie  

Prosjekttittel:  Delirium blant hjemmeboende eldre med 

hjemmesykepleie 

 

Undertittel:  Cognitive trajectories after delirium 

 

Prosjektansvarlig 

institusjon:  

Oslo Universitetssykehus (OUS) 

 

Prosjektansvarlig:  Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk 

avdeling OUS 

 

Prosjektleder:  PhD/lege Maria Krogseth, Geriatrisk avdeling 

OUS. Alderspsykiatrisk forskningsnettverk 

Telemark og Vestfold 

Høgskolen I Buskerud og Vestfold 

Prosjektmedarbeidere:  Prosjektsykepleier Trine Flottorp  
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Bakgrunn for prosjektet:   

Organspesifikke symptomer er ofte fraværende ved akutt sykdom blant eldre 

skrøpelige pasienter.  I stedet fremviser disse pasientene mer uspesifikke tegn 

som forvirring, falltendens og dehydrering. Av disse symptomene er gjerne den 

akutte forvirringen det mest iøynefallende. Fra studier utført i sykehus vet vi at 

omtrent 20 % av eldre pasienter opplever en slik akutt forvirring (delirium) i 

forbindelse med akutt sykdom. Hvor vanlig delirium er blant hjemmeboende 

eldre er ikke kjent. I internasjonal forskning foreligger det kun én studie hvor 

dette er forsøkt belyst, og denne studien er av beskjeden kvalitet.  

Nyere forskning har avdekket at en episode av delirium er assosiert med dårlig 

prognose selv når man korrigerer for andre viktige karakteristika hos pasienten; 

pasienter som gjennomgår delirium har økt risiko for å komme på sykehjem, økt 

risiko for å få varig nedsatt funksjonsevne, og økt risiko for demensutvikling. 

Dette sammenliknet med tilsvarende pasienter som ikke utvikler delirium. 

Problemet med tidligere forskning knyttet til prognose etter delirium, er at 

vurdering av pre-morbid kognitiv og fysisk funksjonsevne er gjort ved hjelp av 

journalopplysninger og pårørendedata. En direkte undersøkelse av pasienten 

før et delirium har vært mangelfull. 

Å kartlegge forekomst av delirium blant alle hjemmeboende eldre lar seg ikke 

gjennomføre da et delirium er en fluktuerende tilstand, og jevnlig undersøkelse 

og overvåking av personene er nødvendig. Eldre som har fast ukentlig 

hjemmesykepleie mottar slik jevn oppfølging, og av denne grunn har vi valgt å 

vinkle prosjektet til å gjelde hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie.  

Forskningsspørsmål vi ønsker å besvare: 

- Hvor vanlig er delirium (” akutt forvirring”) blant eldre hjemmeboende med 

hjemmesykepleie?    

- Er en episode av delirium assosiert med utvikling av demens når vi korrigerer 

for kognitiv funksjonsevne før episoden med forvirring?  

- Er en episode av delirium assosiert med forverring av demens hos pasienter 

Prosjektsykepleier Ellen Slettingdalen 
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med kjent demens før episoden med forvirring? 

- Er et delirium forbundet med funksjonstap og behov for institusjonalisering 

også blant hjemmeboende pasienter? 

 

Metode:   

Prosjektet er en 2 års observasjonell prospektiv studie. Pasienter som er 65 år 

eller eldre, og som har fast ukentlig hjemmesykepleie kan delta i prosjektet. 

Muntlig samtykke innhentes ved hjemmesykepleien. Dersom pasienten takker ja 

til deltakelse, vil han/hun kontaktes telefonisk av prosjektlege/-sykepleier, og et 

hjemmebesøk vil bli avtalt. Under dette hjemmebesøket vil prosjektlege eller 

prosjektsykepleier gjennomføre en bred kartlegging av personens 

funksjonsevne i dagliglivets aktiviteter (ADL-funksjon), kognitiv funksjonsevne, 

legemiddelbruk og ernæring. I tillegg registreres pasientens kjente kroniske 

sykdommer, vi måler blodtrykk (inkludert ortostatisk BT-måling) og vekt, samt at 

pasientene gjennomfører en gangtest og vi undersøker deres grepsstyrke.  Det 

tas en blodprøve av pasienten som fryses ned i godkjent biobank. 

Inkluderte pasienter vil hver uke bli screenet for delirium av hjemmesykepleien 

ved hjelp av spørsmålet: ”Har navn på pasienten vært mer forvirret i det siste?” 

Dette spørsmålet er lagt inn i pasientens elektroniske journalsystem (”Cos 

Doc”), og må besvares hver uke (spørsmålet kommer også opp på 

hjemmesykepleiens arbeidsark).  Dersom en pasient viser tegn til forvirring vil 

prosjektlege eller prosjektsykepleier reise hjem til pasienten og gjennomføre en 

full deliriumsdiagnostikk. Av etiske årsaker vil vi i samarbeid med 

hjemmesykepleien sikre at pasienten blir videre undersøkt med tanke på 

bakenforliggende årsak til forvirringen. Dersom en pasient bli innlagt i sykehus 

vil prosjektet varsles, og pasienten vil bli undersøkt for delirium under 

sykehusoppholdet. 

Hver 6.måned i 2 år vil alle inkluderte pasienter gjennomgå tilsvarende bred 

kartlegging som ved inklusjon. Også disse kontrollene gjennomføres som et 

hjemmebesøk. Ved hjelp av denne metoden kan vi avdekke faktorer som 

påvirker pasientens prognose justert for hvordan de fungerte ved inklusjon 

(”baseline”). 
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300 pasienter planlegges inkludert i prosjektet. 

Finansiering: 

Helse Sør-Øst finansierer lønnsmidler til postdoc i 50 % stilling. 

Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk i Telemark og Vestfold (eies av Sykehuset 

i Telemark og Sykehuset i Vestfold) finansierer lønnsmidler til postdoc i 30 % 

stilling 

Prosjektsykepleier i 80 % stilling er finansiert av driftsmidler fra Norges 

Forskningsråd. 

Prosjektsykepleier i 40 % stilling er finansiert av USHT/Sandefjord kommune. 

 

 

Status per 08.12.2015: 

- Prosjektoppstart var mai 2015.  

- 141 pasienter er inkludert i prosjektet; inklusjonsbesøk er foretatt på alle disse 

pasientene.  

- 6-måneders kontroll er foretatt hos 32 pasienter. 

-Pasienter fra følgende avdelinger i hjemmesykepleien er så langt inkludert: 

Framnes, Kilen, Sentrum, Forsmann, Ranvik. Pasienter fra avd Parken og avd 

Bugården planlegges inkludert våren 2016.  

- Blant de 141 inkluderte pasientene har 24 vært innlagt på sykehus. Disse 24 

pasientene har stått for 45 innleggelser. 6 pasienter er innvilget langtidsplass på 

sykehjem. 7 er døde.  

Plan for 2016: 

I løpet av våren 2016 vil inklusjon av nye pasienter avsluttes. 

I løpet av 2016 planlegges første artikkel fra studien å publiseres i internasjonalt 

tidsskrift; dette vil være en artikkel som beskriver prosjektets metode. 
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Erfaringen fra 2015 har vært at hjemmesykepleiens eldre brukere er en 

skrøpelig gruppe med mange hendelser; dette har medført et behov for langt 

flere tilsyn ved prosjektlege/-sykepleier enn hva vi estimerte i planleggingen av 

prosjektet. Daglige tilsyn ved akutte endringer og sykehusinnleggelser er 

ressurskrevende. Av denne grunn er det mulig at prosjektets størrelse vil 

reduseres fra 300 til 200 inkluderte pasienter. 

Endelig beslutning vedrørende dette tas i april 2016. 
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9.0 Oppsummering av resultater i 2015 og veien vide re  

I 2015 vektla USHT Vestfold en videreføring av arbeidet med å forankre en 

organiserings- og samarbeidsmodell for tiltakene.  

Stimuleringsmidlene for 2015 fra Helsedirektoratet ble benyttet til å 

koordinere pågående prosjekter, strategisk samarbeid, søke 

tilskuddsmidler, rapportering og oppfølging/samarbeid med personer i 

bistillinger/engasjement. 

Målsettingen for 2016 er å sikre pågående fagutviklings- og 

forskningsprosjekter, erfaringsutveksling mellom kommuner, og videreutvikle 

interkommunalt samarbeid i henhold til den overordnede strategiplanens 

føringer.  

USHT deltar nå i seks interkommunale nettverk der vi drifter fire av dem selv og 

samarbeider om to. 

Alle nettverkene har representanter fra alle kommuner, spesialisthelsetjenesten, 

Høgskolen Buskerud og Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold og noen har også 

med brukerrepresentanter.  

Markedsføring og sosiale medier er et viktig utviklingsområde for USHT 

Vestfold. Det ligger fortsatt et stort potensial i å markedsføre Utviklingssenteret 

med visuelle verktøy, markedsføre aktivitetsplan og videreutvikle nettsider.  

I 2015 startet et forskningsprosjekt ledet av Maria Krogseth (MD, PhD) i 

hjemmetjenesten det hun skal undersøke: 

• Hvor vanlig er delirium blant hjemmeboende eldre med 

hjemmesykepleie? 

• Hvordan påvirker delirium videre kognitiv funksjon? 

Dette er et tre- årig prosjekt med flere ansatte og som inkluderer 2-300 

pasienter. 

Fra 2015 ble det gjennomført en ny organisering av USHT Vestfold. 

Utviklingssenteret fikk en leder og ble organisert inn i helse- og omsorg, der 

helse- og sosialsjef blir øverste leder. Det betyr at Utviklingssenteret også ble 

et senter for helse, og ikke bare omsorg. Dette er for oss en naturlig utvikling 

ettersom det blir et større og større behov for samhandling på tvers også på 

kommunalt nivå. Dette har vært en god modell for organisering og vil bli 

videreført i 2016. USHT blir med denne organiseringen er strategisk 

virkemiddel for kompetansehevning og fagutvikling i helse- og 
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omsorgstjenesten. I 2016 vil være preget av kommunesammenslåing mellom 

Sandefjord, Stokke og Andebu, noe som også vil påvirke organiseringen av 

USHT i fremtiden. 

USHT Vestfold ser også med spenning frem mot resultatene av den nasjonale 

evalueringen av ordningen i 2016. 

 

 

 


