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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Utviklingssentrene
Utviklingssentrene er en nasjonal satsning for pleie
- og omsorgstjenestene, og skal bidra til å spre ny
kunnskap og nye løsninger i helse– og omsorgsek-

Visjoner og satsingsområder
Helsedirektoratets visjon for satsingen er

”Utvikling gjennom

kunnskap”

toren.
Fra 1. januar 2017 er utviklingssentrene organisert
som et senter i hvert fylke. Tidligere har det vært et
senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer bærekraftige
sentre har Helse– og omsorgsdepartementet besluttet å redusere antall sentre til 20. I tillegg har
dagens løsning et utviklingssenter for den samiske
befolkningen i Finnmark i 2017.
Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av
fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort
behov for å spre og implementere ny kunnskap og
nye løsninger i helse– og omsorgssektoren. Utviklingssentrene skal være en pådriver for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å
utvikle lærende miljø, og være en ressurs i utvik-

Visjonen uttrykker et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og
utvikling, ansatte som reflekterer over praksis erfaringer og omdanner dette til kunnskap (Strategiplan 2011-2015, Hdir. 2010).
En sentral idé med satsningen er etablering
av et forpliktende samarbeid på tvers av
utdanningsinstitusjoner, Fylkesmannen, utvalgte kommuner og stat.
Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold
(USHT-V).

lings– og implementeringsarbeid for kommunene i

Utviklingssenteret skal være pådriver for

sitt fylke. De skal også bidra til at brukerne og på-

kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig

rørende er aktivt med i disse prosessene.

forbedring og utvikling i Vestfold.

Helse– og omsorgsdepartementet har besluttet

”En pådriver går foran og jobber for å få noe

hvilke kommuner som skal være vertskommune for

til å skje, motiverer og får med seg

utviklingssentrene. I Vestfold er Sandefjord kom-

andre” (Strategiplan 2011, s. 20).

mune vertskommune for fylkets utviklingssenter.
Alle som får tildelt status som vertskommune har
forankret arbeidet politisk i sin kommune, de bidrar med finansiering, og de satser sterkt på utviklingssenteret som både kan være en drivkraft i
egen kommune og pådriver for de andre i fylket.
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Visjoner og satsingsområder
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.
USHT 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 Fylkesmannen.
Videre vektlegges gjennomføring av fagseminarer, erfaringskonferanser og kompetanseprogrammer med
høy faglig relevans til lavest mulig kostnad for samtlige kommuner.
USHT - V 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 - V 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.

Målsetting

USHT er pådriver for kunnskap og kvalitet i
sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
De fire delmålene er:
1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen
lokalt 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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Organisering og samarbeid
USHT - V omfatter tjenesteområdene sykehjem, bokollektiv for demente, hjemmetjenester, boliger for funksjonshemmede, rehabilitering og rus/psykisk helsetjenester.
Senteret er fra 2017 en del av ny FOU avdeling (avdeling for fag, forskning og innovasjon) i nye Sandefjord kommune. USHT-V er
organisert med en leder som også er leder
for FOU avdelingen i Sandefjord kommune.

Fag- og samarbeidsråd – representanter fra:
Leder av USHT-V

Senter for omsorgsforskning sør

Seksjonsledere i Sandefjord
Fylkeskommunen, videreHelse- og sosialsjef i Sandefjord gående skole
Kommuneoverlege i Sandefjord Sykehuset i Vestfold
Samhandlingskoordinator for
Vestfold kommunene
Fylkesmannen i Vestfold

Brukerorganisasjoner
Arbeidstakerorganisasjoner

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

Høgskolen i Vestfold

Politikerrepresentant fra
kommunen

USHT - V.
Målgruppen for USHT Vestfold er helse- og
omsorgspersonell i Vestfolds 12 kommuner.

Ansatte i USHT-V
I tillegg til leder har totalt 14 personer hatt et

Gjennom FOU avdelingen vil USHT-V også være

arbeidsforhold i Utviklingssenteret i 2016.

tilknyttet vernepleiere, sosionomer, barneverns-

Stillingsstørrelsen varier fra 20 til 100 % (se

pedagog, fysioterapeuter og sykepleiere med

oversikt på neste side).

ulike videreutdanninger.

USHT - V har hatt som en viktig strategi å re-

USHT-V har satset på tverrfaglig kompetanse

kruttere medarbeidere fra praksis der de har

både gjennom ansatte og som samarbeidsparter.

hatt en delt stilling mellom drift og USHT-V.
Dette er et godt virkemiddel for å få imple-

Utenom prosjektleder for Best hjemme og pro-

mentert ny kunnskap i praksis.

sjektmedarbeider innen dokumentasjon er alle

Ansatte i USHT-V er ergoterapeut med master

stillingene ekstern finansiert. Midlene blir i ho-

i forebyggende arbeid, sykepleier med bachel-

vedsak tildelt for et år av gangen etter søknad på

or i markedsføring og prosjektledelse, lege

utlyste tilskudd. Helsedirektoratet, Fylkesman-

med phd, sykepleier med videreutdanning i

nen i Vestfold og Norsk sykepleierforbund er til-

intensiv, sykepleier med master i helse- og

skuddsytere for USHT Vestfold.

sosialinformatikk, sykepleier med videreutdanning i geriatri og sykepleier med videreutdanning i lindrende behandling.
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Organisering
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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.

Nettverksbygging i fylket
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT-V mange medarbeider i kommunene i Vestfold og det systematiske samarbeidet med de øvrige kommunene i fylket skjer i første omgang gjennom de etablerte fagnettverkene som er forankret i KiV lederforum for kommunalsjefene i Vestfold.
Det er ikke skrevet avtale med hver enkelt kommune, men gjennom KiV lederforum og Fylkesmannen i
Vestfold ligger det klare forventinger til samarbeid. Alle kommuner i Vestfold deltar i alle nettverkene.
USHT driftet i 2016 fem fagnettverk og var medansvarlig for driften av et 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.
USHT-V vil fra 2017 videreføre det systematiske nettverksarbeidet og drifte nettverk innen demens, rehabilitering,
rus/psykisk helse, tjenestene til funksjonshemmede/utviklingshemmede, sykehjemsmedisin og lindring. Sykehuset
i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold er viktige samarbeidsparter for USHT-V i nettverksarbeidet. Det videreføres
også samarbeid med flere kommuner, Fylkesmannen, høgskolene i Vestfold og Telemark, Senter for omsorgsforskning og spesialisthelsetjenesten om arrangementer og fagutvikling.
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Interkommunale fagnettverk
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT Vestfold mange medarbeider i kommunene i Vestfold. USHT
deltar i fem interkommunale nettverk der vi drifter fire av dem selv og samarbeider om et. 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.

Fagnettverk 2016:
1.

Demens

2.

Lindring

3.

Funksjonshemmede/utviklingshemmede

4.

Psykisk helse og rus

5.

Rehabilitering

Nettverkene skal være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling. Målet for arbeidet er å øke kompetansen i kommunene og spesialisthelsetjenesten, styrke det tverrfaglige samarbeidet innen ulike fagområder på
tvers av kommunegrenser og behandlings– og omsorgsnivå.
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Fagnettverk demens
Fagnettverket i demens i Vestfold var et av de første nettverkene som ble etablert i 2008. Helt fra start har
dette inngått i et kompetansenettverk mellom SIV ved alderspsykiatrisk poliklinikk på Granli, Høgskolen SørØst Norge og kommunene i Vestfold. Fylkesmannen har også vært en viktig samarbeidspartner og er i enkelte samlinger invitert med inn. De har også vært medarrangører på fagseminarer der dette har vært hensiktsmessig.
Nettverkets målsetting:


Samarbeide og supplere hverandre for å sikre kunnskapsbasert praksis.



Bidra til å kvalitetssikre tjenesten til personer med demens på ulike nivå i pasientforløpet.



Være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.



Stimulere til utviklingsprosjekter og videreutvikling innen fagområdet demens.

Alle kommunene i Vestfold er invitert inn til nettverket, deltagelse fra disse varierer noe. Det oppfordres til
at det i stor grad er faste representanter inn i nettverket fra 2-4 personer avhengig av kommunenes størrelse. Disse skal igjen sikre informasjonsflyt tilbake til egne arbeidsplasser.
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av en representant fra følgende kommuner: Horten, Tønsberg,
Larvik og Sandefjord, samt en representant fra spesialisthelsetjenesten og høgskolen.
Disse planlegger fagseminar og nettverkssamlinger etter temainnspill fra øvrige deltagere og nasjonale føringer.

I 2016 har følgende samlinger vært gjennomført:


Fagkonferanse/ dialogkonferanse i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold 16 02 2016:
«Demensplan 2020. Hvordan tilrettelegge for et demensvennlig samfunn.»
Demensplan 2020 ble presentert av helse og omsorgsdepartementet og Nasjonalforeningen for folkehelse orienterte om prosjektet demensvennlige samfunn.
Et demensvennlig samfunn ble visualisert med eksempler fra Moss kommune ved demenskoordinator.



Fagnettsamling på Campus Bakkenteigen der tema var Demenslandsby i Vestfold.
Det ble her invitert til å komme med innspill til et prosjekt forankret hos kommunalsjefene i Vestfold ,
(KIV) der hensikten er å utrede muligheter, fordeler og ulemper ved å etablere et landsbykonsept for
personer med demens i Vestfold.

For 2017 planlegges det samlinger 3-4 ganger der dagen deles i to ,nettverkssamling fra morgenen av og fagtema/seminar etter lunch. Følgende tema er meldt inn: Yngre personer med demens, tiltakskjede og bolig
utfordringer for pårørende til denne gruppen. Migrasjon og seksualitet er andre foreslåtte tema.
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Fagnettverk lindring
10 av Vestfolds 12 kommuner deltar i nettverket med èn eller flere ressurssykepleiere; antallet er relatert til
kommunenes størrelse. Sykehuset i Vestfold (SiV HF) har også ressurssykepleiere fra relevante avdelinger.
134 sykepleiere er registrert som definerte ressurssykepleiere. Sande og Svelvik kommuner er ikke med i
dette nettverket, da de deltar i tilsvarende ressurssykepleiernettverk i Vestre Viken HF (Drammen).
Ressurssykepleiernettverket er forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF og kommunene). Forankringen sikrer også at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det er opprettet styringsgruppe (lederforum) og arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen består av to representanter fra SiV HF, én kommune i Vestfold (Tønsberg), og én representant fra Kreftforeningen. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har p.t. ikke representant i arbeidsgruppen men bistår ved behov.
Opprettelse, organisering og drift av ressurssykepleiernettverket følger nasjonale anbefalinger i ”Nasjonalt
handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon” (Helsedirektoratet 2015, IS-2285).
Hensikten med ressurssykepleiernettverket i Vestfold er å sikre kunnskapsbasert praksis innen fagområdet.
Nettverkets målsetting:


Sikre pasienter med kreftsykdom og andre alvorlige somatiske 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.

Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra USHT-V støttet nettverk for ressurssykepleiere med kr. 50 000, Pengene er anvendt i hht søknadsteksten for 2016, der gjennomføring av nettverkssamlinger er hovedmålet.
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Fagnettverk lindring
I 2016 har det vært arrangert 1 halvdagssamling og 3 heldagssamlinger, hvorav den en har vært introduksjonskurs for nye spl. i nettverket. Til den siste heldagssamlingen ble også ledere invitert til å delta.
Aktivitet 2016:
Tema samling 1: 03.02.16

Ansvar/foredragsholdere

”Jeg vil, jeg vil – og jeg får det til”
- led deg selv mot nye seierspaller

Brukerrepresentant Bente Riskild Borgersen

Sosioøkonomisk kartlegging av pasienter med
alvorlig sykdom

Sosionom Marit Lien Gulliksen

NAV nettverk for alvorlig syke

Line Nord, NAV Vestfold

Tema samling 2: 23.05.16 heldagssamling

Ansvar/foredragsholdere

“Livets siste dager”

Grethe Skorpen Iversen, Nettverkskoordinator, Kompetansesenter i Lindrende behandling Helse Vest

Implementering av «Livets siste dager»,
Symptomlindring i livets sluttfase – medikamentskrin til voksne,

Silje Kvestad, kreftsykepleier Sandefjord kommune
Grethe Skorpen Iversen, Nettverkskoordinator, Kompetansesenter i Lindrende behandling Helse Vest

Tema samling 3: 29.09.16 heldagssamling

Ansvar/foredragsholdere

Introduksjonskurs for nye ressurssykepleiere

Onkolog/kreftspl. onkologisk seksjon + kreftkoordinator/spesials. Re/Hof/Tønsberg kommune

Tema samling 4: 07.12.16 heldagssamling

Ansvar/foredragsholdere

“Forberedende samtaler”

Lisbeth Thoresen, Førsteamanuensis, Avdeling for
helsefag, Institutt for helse og samfunn Universitetet i
Oslo

Utfordringer for hjelperen i møtet med alvorlige
syke og døende,

Terje Lund-Sandal, psykiatrisk sykepleier

Samtaler med pårørende

Irene Bjellhäg, kreftkoordinator Tønsberg kommune

Planer for 2017:
Det vil i 2017 bli avhold 2 halvdagssamlinger og 1 heldagssamling, hvor også ledere vil bli invitert. Tema vil
være rehabilitering av kreftpasienter, sen effekter av kreftbehandling og nettverksbygging, kompetansedeling
og formidlingsteknikker.
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Fagnettverk for funksjonshemmede/utviklingshemmede
Nettverket ble opprettet i 2011 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.
Nettverkets målsetning er å:


Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.



Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings- og
omsorgsnivå.



Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.



Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold om kompetanseheving innen fagfeltet.

Alle kommunene, Signo, Vidaråsen og spesialisthelsetjenesten ved Glenne og Habiliteringen er deltakere på
nettverksmøtene.
Møtene skal gå på rundgang i kommunene.
På grunn av kommunesammenslåing får Sandefjord 8 representanter i nettverket fra 2017. De andre kommunene beholder sitt antall inntil det blir flere sammenslåinger.
Nettverket har mottatt kr. 50 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen til drift av nettverket.

Nettverket har hatt tre møter i 2016, det siste møtet som skulle ha vært november ble avlyst på grunn av
mye arbeid med kommunesammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Stokke og Andebu.
I 2016 har alle møtene vært tre timers møter i Sandefjord. Dette har vært et ønske fra hele nettverket på
grunn av problemer med å finne møtelokaler i kommunene som er store nok. Det har i gjennomsnitt vært 30
deltakere på møtene. Stabiliteten i nettverket har vært større i 2016 enn de andre årene, men noen utskiftinger på deltagere blir det.
I tillegg til fagnettverksmøtene er det arrangert to heldagssamlinger for ressurspersoner fra kommunene
innen KOHL kapittel 9, tvang og makt. Dette er ca.70 personer, i hovedsak vernepleiere. Kommunene har
organisert dette arbeidet svært forskjellig, men målet med samlingene har vært å gi alle en felles plattform
som de kan bruke i sin veiledning i egen kommune. Innholdet i opplæringen har spesialisthelsetjenesten
hatt ansvar for, USHT har organisert samlingene og Fylkesmannen har stilt lokaler til disposisjon.
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Fagnettverk for funksjonshemmede/utviklingshemmede

Tema på fagnettverkssamlingene har vært:


Erfaringsutveksling.



Presentasjon av kompetansemodellen fra Bærum kommune.



Opplæringspakken for ressurspersoner fra kommunene i kapittel 9.



Status for grunnkurset for ansatte i tjenestene til utviklingshemmede/menneske med funksjonsnedsettelse. Alle ansatte i Vestfold skulle ha gjennomført grunnkurset som ligger på KS-læring portalen
innen 1.6.2016. Dette ble vedtatt på OFA (overordnet faglig ansvarlig for kap 9 i kommunene) samling
hos Fylkesmannen i Vestfold i januar 2016.



Diskusjon om å gjennomføre en Survey undersøkelse (lignede den de har i Bærum) i alle kommuner
for å kartlegge hvilken kompetanse som finnes, og hva som trengs å øke kompetansen om.



Presentasjon av ernæringsarbeidet i Nøtterøy kommune.

For 2017 planlegges det fire samlinger, der en er fagdag om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, og
en er samling for ressurspersonene innen KOHL kapittel 9.
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Fagnettverk for psykisk helse og rus
Det interkommunale fagnettverket ble opprettet i
2012. Alle kommunene i Vestfold er representert, og
2016 har det vært et en arbeidsgruppe med representanter fra Nøtterøy, Stokke og USHT har hatt ansvaret
for organiseringen av nettverket i 2015. Nettverket er
kommunalt, men inviterer spesialisthelsetjenesten og
andre samarbeidsparter når det er saker som er aktuelle for dette.
USHT mottar ikke tilskudd for å drifte dette nettverket,
men bruker midler fra Helsedirektoratets tilskudd til
Utviklingssenteret.
På grunn av kommunesammenslåing og flere erfaringskonsulenter i kommunene ble det vedtatt å endre litt
på strukturen i nettverket fra 2017.
Store kommuner (sammenslåtte) skal ha seks representanter, middels kommuner har fire og små har to. I
tillegg velger erfaringskonsulentene i kommunene to
representanter fra dem til nettverket.

I 2016 har følgende samlinger vært gjennomført:
Nettverket har hatt tre møter i 2016, og alle møtene har vært i Stokke. Det har vært en del utskiftinger i
nettverket, men de fleste har vært med fra oppstarten.
Det har vært i gjennomsnitt 22 deltakere på nettverksmøtene, og sakene har vært blanding av erfaringsutveksling og innlegg fra eksterne samarbeidsparter. Noe av aktivitetene:


Førerkortregelverket, Fylkeslege Henning Mørland informerte.



Informasjon om SAS prosessen, sammenslåing av kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu.



LAR situasjonen nå, hva er nytt? Diskusjon og erfaringer



Brukerforum i Stokke



IPLOS og nye registreringer pr 1.1.16. Legemiddelgjennomgang og ernæring er nye rapporteringsområder. Det er en del usikkerhet om hvordan det skal rapporteres.



Bruk av Pleie og omsorgsmeldinger mellom kommuner og sykehus, hvordan bruker rus/psykiatri
disse meldingene.



Erfaringer med veiledning i kommunene. Noen kjøper ekstern veiledning, andre har intern veiledning. Hvordan fungerer dette i praksis?



Bruk av elektroniske tavler i rus/psykisk helse tjenesten



Erfaringer med ernæringsarbeid i tjenestene

Nettverket ønsker å fortsette med samme arbeidsform i 2017 og det er valgt nytt arbeidsutvalg med
representanter fra Sandefjord, Holmestrand og USHT. I 2017 planlegges fire nettverks møter.
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Fagnettverk Rehabilitering
Nettverket ble etablert i etterkant av rehabiliteringskonferanse arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i
Vestfold i april 2015.
Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av rehabiliteringskompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme
god praksis og god behandling for pasienten/brukeren.
Nettverkets målsetting:
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.

Deltakerne fra kommunene er 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.
Et arbeidsutvalg ( AU) bestående av 1 representant fra Tønsberg kommune, 1 representant fra Stokke kommune og 2 representanter fra vertskommunen Sandefjord har sikret gjennomføring av to fagnettverksmøter
og en fagdag i 2016.

Temaer for nettverksmøter og fagdag er satt på bakgrunn av felles idedugnad gjennomført ved oppstart i november 2015;


04.april 2016. Nettverksmøte; Kartleggingsverktøy i rehabiliteringsarbeidet.



05.september 2016. Nettverksmøte; Pasientforløp – samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.



07.november Fagdag; Forskning og Utviklingsarbeid i rehabiliteringsfeltet.

Nettverksmøtene er tre timer og blir lagt til etter lunsj. Fagdagen er åpen for alle medarbeiderne i kommunene
og spesialisthelsetjenestene innen fagfeltet rehabilitering. Det har vært god oppslutning om samlingene; ca 45
deltagere på nettverkssamlinger og ca 100 på fagdag om forskning og utvikling i rehabiliteringsfeltet.
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Fagnettverk Rehabilitering

I 2016 har følgende samlinger vært gjennomført:
Nytt AU for 2017 ble utnevnt ved fagdagen i november 2016 og består av 1 representant fra Re kommune og
1 representant fra Larvik kommune. Vertskommunen Sandefjord har fortsatt 2 representanter i AU for 2017.
Det planlegges tilsvarende aktivitet som i 2016; to fagnettverkssamlinger og en fagdag.

16

Prosjekter innen fag - og tjenesteutvikling
Det kan ofte være vanskelig å skille hva som

USHT Vestfold har en aktiv rolle innenfor mange

er utviklingsarbeid og hva som er forskning,

utviklingsfelt, både lokalt og nasjonalt. Eksem-

men en enkel formulering på dette skillet

pelvis gjennom Meldingsløftet, implementering

kan være at utviklingsarbeid er anvendelse

av nasjonale retningslinjer for underernæring,

av ny og eksisterende kunnskap sammen

utvikling av veiledende planer for bruk i kommu-

med praktisk erfaring.

nale helsetjenester, utvikling av opplæringspro-

I utviklingsarbeid skal en systematisk utvikle

gram i forhold til kapittel 9 i kommunal helse- og

eller videreutvikle modeller, prosesser og

omsorgslov.

systemer i den hensikt å forbedre tjenesten.

Utviklingssenteret ønsker å styrke innsatsen på

Målet er at vi skal få tjenester av god kvalitet

implementering av elektroniske verktøy i utvik-

som kommer pasienter, pårørende og an-

ling av tjenesten, og disse brukes aktivt i prosjek-

satte til gode.

tene for å heve kvaliteten på tjenesten og bedre
pasientresultater. Eksempelvis gjennom prosjek-

I 2016 har vi hatt fokus på å sikre videre-

tet ”Nettbrett”. Med bakgrunn i Helsedirektora-

føring av igangsatte prosjekter og videre-

tets ønske om at Utviklingssentrene skal være

føring av et forskningsprosjekt innen deli-

pådrivere for bruk av IKT i virksomhetene, er ut-

rium hos hjemmeboende eldre.

vikling av en målrettet strategi for IKT og kvalitetsutvikling for USHT Vestfold videre prioritert
også i 2017.

Som utviklingssenter skal vi drive utviklingsprosjekter som gir oss kunnskap
innen lokale og nasjonale satsingsområder i pleie og omsorgstjenesten

Prosjekter 2016:
1.

Det gode måltid—trinn for trinn

2.

Ernæring—»Veiledende planer»

3.

Tjenesteutvikling—barn og unge med omsorgsbehov

4.

Evalueringsstudiet

5.

Tid som gave– frivillighetsprosjekt

6.

Nettbrett

7.

Veiledende planer

8.

Frie midler

9.

IKOS – elektroniske tavler

10.

Aksjon sommerjobb
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Det gode måltid - trinn for trinn
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring sier følgende om forekomst av underernæring:
«Forekomst av underernæring hos pasienter i sykehus
og sykehjem varierer mellom 10 % og 60 % avhengig av
hvilke grupper som er undersøkt, hvilke metoder som
er brukt og hvilke grenseverdier som er satt for å stille
diagnosen».
Feil- underernæring hos eldre er en utbredt utfordring
på institusjon og hos hjemmeboende eldre med omsorgsbehov. En viktig årsak er mistrivsel hos eldre på
grunn av manglende rutiner og liten kompetanse om kosthold og ernæring hos pleie- og kjøkken personell.
Dette går ut over livskvaliteten til de eldre og koster kommunene betydelige menneskelige og økonomiske
ressurser hvert år.
USHT- V har på bakgrunn av det overnevnte søkt og mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre prosjektet «Det gode måltid—trinn for trinn».
«Det gode måltid—trinn for trinn» handler om å utvikle et e-læringsprogram med tilhørende verktøy i samarbeid med eksterne leverandører. Prosjektet tar utgangspunkt i allerede utviklet film «Måltidets muligheter» som er utviklet av filmprodusentselskapet Cynergi. 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.
USHT– V har tidligere utviklet e-læringsprogram og har god erfaringer knyttet til dette. Bruken av e-læring
kan være en metode for lettere å bygge kompetanse. Kompetansen blir gjennom e-læring tilgjengelig hvor
man vil, når man vil, så lenge man har internett, og det er i utgangspunktet ingen begrensninger på antall
lærende. For å nå store grupper kan e-læring være et viktig verktøy, det kan både være effektivt og kostnadsbesparende i sin form.

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 en varighet fra januar 2016 og frem til mai 2017.

18

Det gode måltid - trinn for trinn
Prosjektet er ledet av USHT-V og organisert med en prosjektgruppe bestående av pleiepersonell, ledere og
kjøkken personell. Prosjektet er også organisert med en arbeidsgruppe som arbeidet detaljert med prosessen og innholdet besluttet i prosjektgruppen. Det er benyttet ulike virkemidler i programmet: som kortfilmer, refleksjon, caser, tekst, interaktivitet og bilder.
Arbeidsgruppen utviklet manus og innholdet i de ulike modulene i 2016. Det ble også i løpet av dette året
produsert 8 fiktive kortfilmer og 8 filmer der mange aktører innen kommunehelsetjenesten samt brukere er
intervjuet.
E-læringsprogrammet inneholder 4 trinn:


Trinn 1, Underliggende faktor: i dette trinnet vil brukerne igjennom normal aldringsprosessen og
hvordan man stegvis kartlegger om pasientene er i ernæringsmessig risiko for underernæring.



Trinn 2, Mattilbud: i dette trinnet vil brukerne gå igjennom matforsyningskjeden – prosessen fra
planlegging av menyen til maten er på bordet hos pasientene.



Trinn 3, Måltidsmiljø: i dette trinnet vil brukerne gå igjennom ulike virkemidler for å skape ett godt
måltidsmiljø og viktigheten av det.



Trinn 4, Når matinntaket blir for lite: i dette trinnet vil brukerne gå igjennom tiltak når matinntaket
er blitt for lite og pasientens ernæringsstatus er endret.

I 2017 samarbeider USHT– V videre med ekstern leverandør som utvikler e-læringsprogrammet.
E-læringsprogrammet er forventet lansert og publiseres på KS portalen, KS– læring, våren 2017.
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Tjenesteutvikling – barn og unge med omsorgsbehov
Prosjektet startet på bakgrunn av anbefalingene fra et kartleggingsprosjekt som ble gjennomført i 2013. Prosjektets hensikt og mål har vært å yte godt tilpassede tjenester til familier med barn som har et omsorgsbehov 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 var hovedfokuset praktisk gjennomføring av prosjektet og analyse av resultater.
Det er tatt utgangspunkt i tre av punktene prosjektet skulle arbeide videre med.

Hovedprosjektet –Tjenesteutviklingsprosjektet bruk av «tjenesteshoppen»
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.
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.
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Tjenesteutvikling – barn og unge med omsorgsbehov
Etter evaluering ble tilbudet endret til timesavlasting hjemme mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 16.45 –
21.45. Morgentimene ble tatt bort da de ikke ble brukt og timesavlasting på boligen ble videreført.
Prosjektet ble videreført til 2016, og skulle avsluttes i juni 2016. Bestillingene og fordelingene til hjemmeavlastingen ble gjort via telefon og familiene kunne bestille innen en 14 dagers periode.
Prosjektet samarbeidet tett med Larvik kommune som utvikler en app for tjenestebestilling.
Der kan avlastingen bestilles via telefon, nettbrett eller datamaskin. Bestilleren ser med en gang om der er ledig
tid og kan bestille denne inntil en halv time før oppstart.
Denne appen ble klar til testing sommeren 2016 og det ble vedtatt å fortsette prosjektet frem til testingen var
avsluttet.
Testingen var vellykket og i november 2016 ble det vedtatt at prosjektet skulle over i drift med bruk av appen.

Under er det bilder fra en telefon med appen og bildet som bestillerne kommer til:
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Evalueringsstudie – «Kompetansehevende tiltak i tjenesten for
personer med utviklingshemming»
USHT-V har med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen utviklet et e-læringsprogram i samarbeid med det interkommunale nettverket innen utviklingshemming i Vestfold og ekstern leverandør.
E-læringsprogrammet var ferdig utviklet og ble lansert på KS portalen, KS-læring, i juni 2015. Opplæringsprogrammet er ment som en grunnleggende opplæring i tillegg til ordinær opplæring i bolig for nyansatte og ufaglærte som skal arbeide med mennesker med utviklingshemming. Programmet har som målsetting å styrke kompetansen til nyansatte og ufaglærte. E-læringsprogrammet ble i 2015 vedtatt på en OFA samling hos Fylkesmannen i Vestfold, som obligatorisk opplæring for alle som skal arbeide med mennesker med utviklingshemming.
På bakgrunn av dette ønsket USHT– V å kvalitetssikre og evaluere e-læringsprogrammets nytteverdi og har etter
søknad mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre prosjektet “evalueringsstudie” i samarbeid med Senter for omsorgsforskning—Sør.
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om e-læringsprogrammet, Kompetansehevende tiltak i tjenesten
for mennesker med utviklingshemming, som er utviklet av USHT – Vestfold i 2014-2015, har ønsket læringsutbytte for nyansatte/ufaglærte og gjøre nødvendige justeringer på bakgrunn av undersøkelsen.
Målgruppen for prosjektet er: nyansatte og ufaglærte som gjennomgår e-læringskurset, samt deres ledere.
Målet: e- læringskurset bidrar til kompetanseheving og en kvalitetssikring av tjenestene.

Prosjektet struktureres opp i to faser for å nå målsettingen:
Fase 1, studie:
Fase 1 bestod av en evaluering av e-læringsprogrammet i samarbeid med Senter for omsorgsforskning—Sør.
Det ble evaluert opp mot prosjektets hovedmålsettinger og nytteverdi. Resultater fra evalueringen ble benyttet
i en videreutvikling av programmet i fase 2. Data benyttet i evalueringen er samlet inn gjennom en spørreskjemaundersøkelse rettet mot målgruppen for e-læringsprogrammet, samt telefonintervju med ledere i boliger til
personell som har gjennomført e-læringsprogrammet. Data ble samlet inn senhøsten 2015 og våren 2016. Det
ble sendt ut 64 spørreskjemaer og 8 ledere stilte seg disponibel for å bli intervjuet. Vi fikk inn 17 svar på spørreundersøkelsen og 6 ledere stilte til intervju. 17 av 64 respondenter gir en svarprosent på 27 %, som er en lav
svarprosent. Likevel mener vi dataene kan gi et nyttig bilde av opplæringsprogrammet og at evalueringen kunne
brukes til en pekepinn i arbeidet med videreutvikling av programmet.
Fase 2, justering:
Prosjektets fase to besto av justeringer og korrigeringer av e-læringskurset på bakgrunn av fase 1, i samarbeid
med produsent av e-læringskurset, Feber film.
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Evalueringsstudie – «Kompetansehevende tiltak i tjenesten for
personer med utviklingshemming»
Hovedfunnene i evalueringen er at flertallet svarer gjennomgående at de har endret sin forståelse, økt sin bevissthet og økt sin kunnskap om det å arbeide med mennesker med utviklingshemming, etter å ha gjennomgått
opplæringsprogrammet.
Ser vi nærmere på dette finner vi at de fleste brukerne har oppnådd en større forståelse og en større bevisstgjøring enn økt læring etter gjennomgang av modulene.
To moduler utpeker seg der læringseffekten har vært større en endring i forståelse og bevisstgjøring, dette er
modulene «Pasient– og brukerrettighetsloven kapittel 4A» og «Lov om kommunal helse– og omsorgstjenester
kapittel 9». Denne forskjellen kan sees i sammenheng med uttalelsen fra lederne om at det ofte er noe mangelfull opplæring hva gjelder lovverk for nyansatte.
Opplæringsprogrammet har potensiale for videreutvikling på spesielt følgende områder i følge respondentene i
undersøkelsen: pårørendearbeid, selvbestemmelse, kunnskap om samhandling med frivillige, en større modul
om medisinhåndtering, språk og uttrykksformer og etikk som viktige temaer å belyse mere. Testene i etterkant
av hver modul ble vurdert som passe og for lavt nivå.
Evalueringen hadde som målsetting å vurdere om opplæringsprogrammet bidrar til kompetanseheving og en
kvalitetssikring av tjenestene. På bakgrunn av funnene presentert i evalueringsrapporten, publisert på USHT– V
sin nettside: http://bit.ly/2kZ3NRh , finner vi at opplæringsprogrammet syntes å kunne fungere som en introduksjon til brukergruppen og som en del av den grunnleggende opplæringen til nyansatte.

Det ble startet en korrektur av opplæringsprogrammet i samarbeid med Feber film i 2016. Dette arbeidet fortsetter også i første halvdel av 2017. Det ble i arbeidet med korrigeringen også foreslått å utvikle en kortfilm på
ca. 5 min som kan knyttes til e-læringsprogrammet. Holdningsfilmen skal filmes inn i løpet av 2017 og vil ha som
målsetting å løfte frem det flotte arbeidet som gjøres med denne brukergruppen. Vi vil spille inn filmen ved tre
ulike boliger i Vestfold, der tre ulike brukerhistorier og ansatte løftes frem.
Programmet vil i løpet av våren 2017 re-lanseres med korrigeringer foretatt på bakgrunn av evalueringen, ny
kortfilm og ett nytt navn: Grunnleggende opplæring—HS Vestfold.
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Pilotprosjekt Best Hjemme - implementering i drift 2016
Pilotprosjekt Best Hjemme, hjemmerehabilitering, for pasienter som har vedtak på hjemmesykepleie, startet
som pilotprosjekt i 3 hjemmetjenesteavdelinger i Sandefjord kommune 1.mai 2013 og varte ut året 2015.
Formålet var utvikling av hjemmetjenesten med tverrfaglig team av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier / hjelpepleier.

Målsettingen med pilotprosjektet var å utvikle en modell for hjemmerehabilitering basert på inspirasjon fra
hemrehabilitering fra Østersund ( Sverige) og Fredricia-modellen ( Danmark) tilpasset organisering av helsetjenester i Sandefjord kommune.
Målgruppen har, siden oppstart, vært pasienter med definert behov for hjemmesykepleie som er motivert,
som har behov for tverrfaglig innsats og som har et rehabiliteringspotensiale.

Ved heltidsevaluering juni 2015 viste effekt av tilbudet Best Hjemme, sammenlignet med kontrollgruppe som
mottok ordinær hjemmesykepleie, at mottakere av Best Hjemme i større rad mestret daglige aktiviteter og
mottok mindre mengde hjemmesykepleie 3, 6 og 12 måneder etter avsluttet intervensjon. En annen viktig
effekt var bevissthet og motivasjon hos ansatte i hjemmetjenesten til å tenke hverdagsmestring og vektlegging
av pasientenes ressurser i hele tjenesten. Anonym brukerundersøkelse fikk høye score på tilfredshet med tilbudet og betydning av å få mulighet til å mestre egen hverdag igjen etter sykdom eller skade. Styringsgruppen i pilotprosjektet anbefalte at Best Hjemme skulle implementeres i ordinær drift i alle 6 avdelinger av
hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Det ble mulig å etablere Best Hjemme i avd Ranvik allerede i oktober 2015. Administrasjonen godkjente budsjett 2016 i desember 2015 med implementering av tilbudet i 6
ordinære hjemmetjenesteavdelinger fra 01. januar 2016.
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Pilotprosjekt Best Hjemme - implementering i drift 2016
2016 startet med utlysninger og ansettelser av terapeuter og pleiere i til sammen 6 team; både de teamene
som var i gang gjennom pilotprosjektet og team til de øvrige hjemmetjenesteavdelingene. 1.mars 2016 startet
Best Hjemme i avd Bugården og avd Parken med fagdag og introduksjon av tilbudet, og innen 1.mai var teamene komplette med aktuelle fagpersoner. Det tar tid og det er en prosess å forene ulike faggrupper i tverrfaglige
team som skal samhandle tett.
I desember 2016 hadde Seksjon Senter og Hjemmetjenester i Sandefjord kommune Best Hjemme – team i følgende ordinære avdelinger: Framnes, Kilen, Sentrum, Ranvik, Bugården og Parken. 3 ergoterapeuter, 3 fysioterapeuter, 1 hjelpepleier og 5 sykepleiere er fordelt på de 6 ulike teamene av Best Hjemme pr desember 2016.
Det har ikke lyktes å implementere tilbud om hjemmerehabilitering til avd Forsman. Intensjonen var å prøve ut
om det lot seg gjøre å tilby pasienter som hadde behov for tjenesten hjemmerehabilitering fra det Best Hjemme- teamet som hadde mulig kapasitet. Avdeling Forsman har ikke hatt kapasitet til å ta i mot nødvendig undervisning som grunnlag for å utøve tjenesten. Det har ikke vært satt av midler til eget Best Hjemme-team på
avd Forsman.

Suksesskriteriene ved utgang av 2016 for Best Hjemme er:


Friske midler til opprettelse av tverrfaglige team



Faglig kompetente medarbeidere som har søkt stilling for utøvelse av hjemmerehabilitering



Tverrfaglig kartlegging og grundig dokumentasjon som bidrar til å sikre riktig tjeneste til riktig bruker
til riktig tid



Bruk av gyldige, kunnskapsbaserte redskap som sikrer brukermedvirkning, felles forståelse av målsetting og målbare parameter ved oppstart, avslutning og 3 måneder etter avsluttet hjemmerehabilitering



Tett daglig samhandling med resten av hjemmetjenesten i den enkelte avdeling



Fast ukentlig teammøte med saksbehandler i Utredning og avdelingsleder / sykepleier 1 for prioriteringer og fremdrift



Ukentlig gruppemøte for alle seks teamene for felles retning, struktur, veiledning og utnyttelse av
kompetanse på tvers av teamene

Tidligere leder av pilotprosjektet har vært ansatt videre i 40% koordinatorstilling i 2016 for i sikre prosessen med implementering.
Implementering av Best Hjemme i drift er gjennomført. Samtidig er det en tjeneste i utvikling som stadig vil
være underveis og i endring i tråd med utvikling av kommunale helsetjenester.
I ny storkommune fra 01. januar 2017 er det avklart av 6 team av Best Hjemme fortsatt skal være knyttet til
navngitte avdelinger. Samtidig er det ikke avklart hvordan tilbudet om hjemmerehabilitering skal gis i avdeling Stokke og avdeling Andebu.
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Tid som gave – frivillighetsprosjekt
USHT-V har fra november 2014 – august 2017 drevet
prosjektet Tid som gave, som er støttet finansielt av
Helsedirektoratet og Sandefjord Kreftforening. Tid
som gave er et prosjekt som handler om å organisere
frivillige som støtte til pasienter med kort forventet
levetid og som avlastning for deres pårørende både i
hjemmene til pasienten og på lindrende enhet på
Sandefjord medisinske senter, i Sandefjord kommune.
Prosjektet har vært ledet av prosjektleder ansatt hos
USHT-V, og prosjektgruppen har bestått av medarbeidere med bred erfaring innen lindring.
Hensikten med prosjektet Tid som gave var å utvikle
en god modell for organisert frivillighet til pasienter
med kort forventet levetid og deres pårørende, slik at
livskvaliteten til den syke kan ivaretas på en mer helhetlig måte enn tidligere.

Målgruppen for prosjektet er pasienter med kort forventet levetid og deres pårørende både i hjemmet og på
institusjon.
Hovedmålsettingen til prosjektet er; frivillige bidrar til at pasienten og deres pårørende opplever livskvalitet
og verdighet i livets siste fase.

Prosjektet har vært delt inn i flere prosjektperioder der første del av prosjektet handlet om å kartlegge behov og
utvikle modell for hvordan man best ivaretar frivillige, pasienter/pårørende og medarbeiderne. Prosessen de
frivillige skal igjennom slik at tjenestene kvalitetssikres er utviklet med utgangspunkt i Termik sin modell.
Termik står for Terminal omsorg i kommunene og er en ideell stiftelse i Vefsen kommune som i over 20 år har
hatt frivillige til denne målgruppen.
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Tid som gave – frivillighetsprosjekt
Prosessen de frivillige må igjennom er følgende:


Kursrekke på 4 kurskvelder



Samtale med koordinator der avtaler inngås



Oppfølging, felles gruppesamling med andre frivillige en gang per måned

Innholdet i de ulike punktene er omfattende og gjennomtenkt med sjekklister, samtalemaler, samarbeidsavtaler, taushetserklæring osv.
Tid som gave har gjennomført to rekrutteringsrunder og har tilsammen nå 14 frivillige aktive i hjemmene til
pasienter og på lindrende enhet på Sandefjord medisinske senter. Prosjektet er organisert med en som leder
prosjektet, en koordinator som koordinerer samhandlingen mellom de frivillige, pasient/pårørende og medarbeiderne på lindrende og de ulike hjemmetjenesteavdelingene, samt en teolog/coach og kreftkoordinator som
har ansvaret for oppfølgingen av de frivillige.
Tid som gave har til sammen hatt 17 pasienter i løpet av prosjektperiodene som har hatt en frivillig tilknyttet
seg i sitt hjem. De frivillige har til sammen hatt 709 timer i frivilligtjeneste i hjemmene til pasienter og på lindrende i løpet av 1 år.
For å besvare hovedmålsettingen har vi systematisk intervjuet alle pasienter der det har vært mulig og hensiktsmessig, samt deres pårørende for å kartlegge prosjektet betydning for dem. Pasientene vi har snakket med
sier alle at det har en stor betydning for deres hverdag og livssituasjon å ha en frivillig som kommer på besøk til
fast avtalte tider.
En av våre pasienter har lite nettverk og deres tid sammen brukes vanligvis til kjøreturer og gåturer, han sier
følgende om sin frivillig: «hun har gitt meg mulighet til å komme steder jeg ikke har vært på mange år».
Vi har også hatt pasienter som har vært urolige for å være alene hjemme, der pårørende har stilt opp hver dag.
Disse pårørende ga utrykk for å være slitne og ønsket muligheten for en frivillig. Vår frivillig fulgte en pasient i 6
måneder og tilbakemeldingene var at dette ga pårørende en avlastning og pasienten støtte i hverdagen. Pårørende til denne pasienten ga også utrykk for at hennes mor fant en mer trygghet i hjemmet etter at hun fikk
ukentlig besøk av sin frivillige, noe de mener har hatt en direkte innvirkning på at deres mor var hjemme lenger
enn forventet.
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Tid som gave – frivillighetsprosjekt
De frivillige har i løpet av 1 år, sittet ca. 18 timer fastvakt og brukt ca. 50 timer på følgetjeneste til sykehus både
lokalt og sentralt (Rikshospitalet). På den måten blir de frivillige også en ressurs for personalet. På lindrende har
personalet gitt utrykk gjennom spørreskjema at de frivillige der skaper en ro i avdelingen.
Mye at tiden i prosjektet har også gått på å informere medarbeiderne i kommunene om tilbudet slik at de kan
tilby frivillige til pasient/pårørende. Tid som gave har i 2017 startet et pilotprosjekt som går på at frivillighetskoordinator er deltaker på midtrapporten i de ulike hjemmetjenesteavdelingene over tid. Hensikten med dette var
å sette fokus på frivillighet som en mulighet, prosjektet ser etter ett par måneder allerede en økt etterspørsel
fra hjemmetjenesteavdelingene etter frivillige.
Prosjektgruppen har utarbeidet en veileder og maler for spredning av modellen til kommunene i Vestfold, denne er publisert på hjemmesiden til USHT-V, http://bit.ly/2jKqZgX .
Prosjektet vil i løpet av 2017 gjennomføre en ny rekrutteringsrunde da etterspørselen etter frivillige er stor. Prosjektet har en avslutning august 2017, det er søkt ulike instanser om ytterligere midler for å drifte tilbudet ut
2017. Kostnadene forbundet med prosjektet er en 30 % stilling, der 20 % er koordinator og 10 % veiledning.
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Utprøving av CosDoc+ på nettbrett i hjemmetjeneste og
institusjon
Dokumentasjon er et satsningsområde og HS etaten ønsker en innovativ tenkning der teknologiske verktøy
gjøres tilgjengelig. Helsepersonell har behov for 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. I løpet av 2016 ble nettbrett og programvare testet og tatt i bruk i
flere deler av tjenesten. Enkelte avdelinger i Hjemmetjenesten, Insititusjon, sykehjemslegene og en ergoterapeut. I november ble det gjennomført en erfaringskonferanse. Prosjektet avsluttes 31.12.16 og videre oppfølging er lagt til drift på seksjons- og avdelingsnivå og hos systemansvarlig.

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.
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Utprøving av CosDoc+ på nettbrett i hjemmetjeneste og
institusjon
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, en ergoterapeut og i en bolig for funksjonshemmede. I løpet av prosjektperioden har flere avdelinger i hjemmetjenesten anskaffet nettbrett. Det er
innhentet erfaringer også fra disse, og fra Stokke, som har testet ut 5 brett der.
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
Prosjektet er avsluttet, og brettene er satt i drift. Prosjektrapport er under arbeid.

Erfaringer
De fleste bruker brettene til oppslag, til å lese rapport og til å sjekke legemiddelliste. Noen dokumenterer fortløpende i større grad enn før, men de fleste venter med dokumentasjon til en rolig periode på dagen, oftest
når de er tilbake på kontoret. Da brukes både nettbrett og pc. Det er tidsbesparende å hente informasjon fra
nettbrettet, i rapportsituasjonen, men ikke minst ute på oppdrag, der man før måtte ringe kontoret for opplysninger. Pasientsikkerheten er blitt bedre med tilgang til oppdaterte opplysninger.
Det oppleves noe utrygghet i forhold til stabilitet og nett-dekning, noe som har påvirket bruken av brettene i
ganske stor grad. Det er utfordrende for de som har opplevd sviktende tilgang å stole på at dette er forbedret.
Det har blant annet gitt utslag i at ingen av avdelingene har tatt skrittet helt ut og sluttet med å skrive ut arbeidslistene.
I løpet av prosjektperioden har funksjonaliteten blitt bedre og bedre. Tilbakemeldingene er at dette er framtiden, et verktøy det er behov for, og som vil bli brukt. Organisasjonen har allerede svart med etterspørsel etter
flere brett, og breddingen av løsningen til alle avdelinger planlegges i løpet av 2017.
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Veiledende planer
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 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.
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Veiledende planer
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.

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.
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:


Alle pasientene på avdelingen skal kartlegges for ernæringsstatus.



Som kartleggingsverktøy brukes MUST eller ernæringsjournal.



Alle pasienter som er i risiko for underernæring skal ha en oppfølgingsplan for ernæring.



For pasienter som blir innlagt på sykehus skal planen følge innleggelsesrapporten.



Det skal brukes veiledende plan som individualiseres.
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Veiledende planer
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



Risiko for trykksår



Risiko for urinveisinfeksjoner



Risiko knyttet til legemiddelhåndtering

Prosjektet har blitt presentert for alle tre EPJ-leverandører, VISMA, Tieto og ACOS. ACOS har lagt til rette for
implementering og testing av veiledende planer kodet i ICNP i sin pasientjournal Cosdoc.
Horten, Stokke, Sandefjord og Nesodden kommuner har testet og evaluert planene. Revidert versjon er testet
i Sokndal og Stavanger høsten 2016. Larvik, Kristiansand, Oslo og Tromsø som har andre leverandører, deltar i
utvikling og kvalitetssikring og av planene sammen med ressurspersoner fra ulike praksis, sykehus og universitet.
I løpet av 2016 er det utviklet ni nye planer publiseres våren 2017, blant annet på områdene tannhelse og
kognitiv svikt.

Gjennomføring og metode
Opplæring
Det er gjennomført opplæring i alle pilotavdelingene i forbindelse med implementeringen. Opplæringen
omfatter to timers undervisning for sykepleiere, helsefagarbeidere og noen assistenter. Totalt har 350 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.
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Veiledende planer
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.
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.
Ledererfaringer og bruk av data fra EPJ i kvalitetsarbeid belyses gjennom intervju 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 ble gjennomført i Stokke, Nesodden og Sandefjord i perioden oktober 2015 til
juni 2016. Reviderte planer er testet i Sokndal og Stavanger høsten 2016. Pilotavdelingene omfatter hjemmetjenester, omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem korttid- og langtidsavdelinger.
Datasamling fra de siste pilotkommunene pågår, og prosjektrapporten er under arbeid. Forventet leveranse
mars 2017.
Prosjektet avsluttes med rapportleveransen, men arbeidet videreføres i nytt prosjekt med fokus på blant
annet videre utvikling av planer, metodikk for kunnskapsbasering og versjonshåndtering, forankring hos
myndigheter, aktivitet mot leverandører for utvikling av epj og å gjøre ICNP terminologi og veiledende planer tilgjengelig og kjent.
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Frie midler
De frie midlene fra 2015 ble overført til 2016. Midlene ble lyst ut med en ramme på 100 000 kroner og em maksimalgrense på 25 000 kroner pr prosjekt.
Det kom inn tre søknader som alle fikk midler. Paraplyen var implementeringskompetanse.

Søkerne var:
Larvik kommune som søkte om 15 000 kroner til borddekking som tema på Villa Kveldssol. De ville lage et
temahefte med eksempel på middagsbord med tema knyttet til årstid og minner. Målet er at det skal være
hyggelig for beboerne og et middel for å få i gang samtaler rundt bordet.

De vil måle om trivselen blir større med dette tiltaket.
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Frie midler
Søkerne var:
Horten kommune som søkte om 25 000 kroner til forankring og implementering av kunnskapsbasert praksis ved to sykehjem.
De skal utføre et forbedringsarbeid der de skal lære kunnskapsbasert praksis gjennom ivaretakelse av pasientens ernæringsbehov. Ansatte skal jobbe etter metoden og lage konkrete mål med tiltak som kan evalueres i forhold til måloppnåelse.
Målet med prosjektet er at ansatte utvikler sin kompetanse og praksis gjennom systematisk og reflektert
bruk av ulike kunnskapskilder.
I forbedringsarbeidet skal de benytte Demings forbedringssirkel (se figur under).
Prosjektet avsluttes høsten 2017 der de vil presentere på FoU dagen til USHT Vestfold.
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Frie midler
Søkerne var:
Sandefjord kommune (Stokke kommune var søker) som søkte om 25 000 kroner til implementering av
TID-modell, tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens.
TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen integrerer miljøterapeutiske og
medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasienten. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg.
Modellen krever at det settes av tid til gode observasjoner, god kartlegging i hverdagen hvor beboer og
pårørende er inkludert.
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IKOS elektronisk tavle
Fra 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 for prosjektet er at Konsens skal 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.
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.
Våren 2016 ble deltakelsen i arbeidsgruppene avsluttet og disse kom med sine anbefalinger. Det var enighet
om at alle tjenesteområder har behov for elektronisk tavle som erstatning for de manuelle som brukes i dag.
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:
•

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.

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.
Fra 2016 har Innovasjon Norge støttet prosjektet økonomisk for å utvikle programvaren IKOS. Det er firmaet
Intellicom som har fått dette oppdraget. Det er opprettet flere piloter innen alle tjenesteområdene som skal
være med å teste ut programvaren. Kommunene som er med i denne piloten er Moss, Horten, Holmestrand
og Sandefjord (Stokke og Andebu).
Innovasjon Norge søkes om støtte. USHT i Sandefjord og kommunene Andebu, Stokke, Horten, Holmestrand
og Moss er pilotkommuner.
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IKOS elektronisk tavle
Figuren under er et eksempel på en avdelingstavle der en ser hvor langt en er kommet i pasientforløpet:

Under er det et eksempel på en brukertavle der en ser resultatet for den enkelte bruker. Under hvert område
er det sjekklister som er satt opp på forhånd for denne avdelingen. Dette kan velges for hvert enkelt tjenesteområde:
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IKOS elektronisk tavle
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.
Prepilotene ble startet høsten 2016 og målet for denne har vært å delta i testing og retting av første utkast til
programvare. Hoved pilotene startet opp sent 2016 og i begynnelsen av 2017. Målet er at resultatet fra disse
skal være klar våren 2017.
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”Aksjon sommerjobb”
USHT - V gjennomførte for første gang i 2014 et
prosjekt for å rekruttere ungdom til utdanning i
helse- og omsorgssektorene. USHT-V kalte prosjektet «Aksjon sommerjobb 2014». Evalueringen
av prosjektet var så bra at det ble besluttet å søke
nye midler i 2015.
I 2016 ble Aksjon sommerjobb på nytt arrangert
med midler fra Fylkesmannen i Vestfold.
Aksjon sommerjobb har tre perspektiver:


Oppvekstperspektiv, det gir ungdommen et
aktivitets og opplæringstilbud i ferien



Rekrutteringsperspektiv, det gir ungdom
innsikt i helse- og omsorgssektoren.



Helse- og omsorgsperspektiv, ved å gi brukere og pasienter en mer innholdsrik hverdag

Det ble i våren 2016 utlyst stillinger med søknadsfrist i april. Alle søkerne ble kalt inn til intervjurunder som ble
holdt 10. og 11. Mai.
18 ungdommer mellom 14 og 18 år fikk tilbud om 4 ukers Sommerjobb i Sandefjord kommune fordelt på seksjon senter og hjemmetjeneste, seksjon Institusjon og bofellesskap for demente og seksjon botiltak og aktivitet.
Det som er gjort tidligere år og som ble videreført i år var at ungdommen skulle:


Jobbe i grupper på to til tre ungdommer.



Ha veileder tilgjengelig når de var på arbeid.



Sammen med veileder planlegge dagens og ukens aktiviteter.



Delta i aktivisering av pasienter/brukere.



Arbeide i ca. fire timer hver dag, minst 3 dager i uken i de fire planlagte ukene.

Det er ikke tatt en avgjørelse om Aksjon sommerjobb skal fortsette i 2017, dette skal besluttes 28.2.2017
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Kompetanseutvikling
For at kommunene skal lykkes med å beholde

For å nå målet stilles det krav til lederes evne til

og rekruttere kompetent arbeidskraft er det

å mobilisere og nyttiggjøre seg av kompetanse,

avgjørende å satse på systematisk og strate-

samt til medarbeideres rolle som aktive bidrags-

gisk kompetanse og kompetanseutvikling i

yter i videreutvikling av gode kulturer for læ-

egen organisasjon (Asplanviak og Fafo 2010).

ring. USHT skal være en pådriver for dette.
USHT forsøker hele tiden å få klarhet i hvilke

Undersøkelser viser at kommuner som satser

opplevde behov for kompetanse har våre med-

på kartlegging av kompetanse og kompetan-

arbeidere, og ledere i kommunehelsetjenesten,

sestyring skårer bedre på innovasjonsindika-

i fagmiljøene, utdanningsinstitusjonene og bru-

torer (ibid). Utviklingssenteret fokuserer på å

kerorganisasjonene. Dette gjør vi ved å ha tett

utvikle, utprøve, evaluere, og spre kunnskap

kontakt med praksis og de andre miljøene både

om ulike kompetansemodeller. USHT vil sær-

i formelle fora, men også i mer uformelle sam-

lig vektlegge implementering av kunnskap og

menhenger.

økt kompetanse blant medarbeidere i inte-

Målet er:

grasjon av kunnskap fra forskning, bruker-

1) å utvikle gode kulturer for læring og reflek-

kunnskap og erfaringskunnskap i praksisfel-

sjon som fremmer den enkelte medarbeiders

tet. Det er nødvendig å stimulere til økt end-

etikk, kommunikasjonsferdigheter, holdninger

ringskompetanse i virksomheten for å kunne

og kompetanseutvikling

bidra til å realisere visjonen ”Utvikling gjen-

2) å stimulere til refleksjon over kunn-

nom kunnskap”. Samtidig er det viktig å be-

skapsgrunnlaget og styrke kompetansen

myndige medarbeidere ved å sørge for at

i avdelingene på kunnskapshåndtering

kunnskap er tilgjengelig, og tilrettelegge for

med utgangspunkt i modellen for kunn-

kunnskap kan erverves og utvikles i praksis-

skapsbasert praksis (KBP).

feltet.
I 2017 har USHT fortsatt fokus på å videreutvikle
kompetansemodeller og implementering av modellene.

Som utviklingssenter skal vi ha tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos ulike
grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester
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Vestfoldforum for Alders og sykehjemsmedisin
I 2011 inviterte Fylkeslegen inn USHT-Vestfold til å bli
med i et samarbeid om å planlegge og gjennomføre et
kompetanseløp for sykehjemslegene i Vestfold.
Dette ble utgangspunktet for et systematisk samarbeid
for en omfattende kursrekke som til sammen over 4 år
har fulgt anbefalt kompetanseområde i alders og sykehjemsmedisin og resultert i 80 tellende timer fordelt på
til sammen 19 kurskvelder à 6 timer.
Selve kursprogrammet ble avsluttet i 2015 men etter
ønske fra fylkeslege og deltagende sykehjemsleger ble
det etablert et interimsstyre med representanter fra

Fra stiftelsesmøte, fra v. Rafid Al-Anin, Dyveke Gleditsch, Raheleh A. Hamedi, Ragnhild Bøhm, Eva Nyhus,
Niels Espeland og Inger Lund Thorsen. (Søren Bredahl
Nissen var ikke tilstede.)

spesialisthelsetjenesten v/ Geriater og overlege, fastlege fra Lardal, fire sykehjemsleger og USHT-Vestfold.
Mandatet var å etablere et Vestfoldforum for alders og
sykehjemsmedisin og planlegge videre innhold i dette.

Forumets målsetting:


Være premissleverandør i utviklingen av kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin, fremme fagområde og undervisning.



Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving og forskning i samarbeid med USHT-Vestfold.



Bidra til etablering av smågrupper for å vedlikeholde spesialitet.



Fremme rekruttering i fagfeltet.



Bidra til tverrfaglig samarbeid intern og interkommunalt.



Høringsinstans for KIV.



Arbeide meritterende sideutdanning i relevante spesialiteter.



Arbeide for egnede EPJ systemer.

Forumet er tilknyttet Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin.
Målet er å fortsette med jevnlig kompetanseheving og det er gjennomført en kurskveld i 2016 hvor tema var
«Den geriatriske pasienten» delir og polyfarmasi.
Planen for 2017 er to kurskvelder pr år. Det settes av tid på disse kveldene til forum hvor deltagerne oppfordres til å melde inn tema.

Gjennomsnitt deltagere på kurskveldene har vært 20-30 personer.
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Interkommunalt ferdighetssenter
USHT Vestfold mottok i 2013/2014 tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet «Interkommunalt Ferdighetssenter». Dette prosjektet skulle basere seg på erfaringene fra pilotprosjektet
«Kommunalt ferdighetssenter».
Hovedmålet var å bedre pasientsikkerhet og bidra til færre uønskede hendelser ved å erverve ny kunnskap og
opprettholde eksisterende kunnskap i helse- og omsorgssektoren i kommunene.
Det interkommunale ferdighetssenteret gikk over fra prosjekt til drift 1. Januar 2016.
Av kommunene som var med i prosjektet «Interkommunalt Ferdighetssenter» var det Tjøme, Andebu og Stokke
som ble med å drifte Ferdighetssenteret videre.

Ferdighetssenteret har i 2016 hatt til sammen 266

Det ble i den forbindelse laget en undervisnings-

personer gjennom ABCDE/ISBAR undervisning og

rekke der de hadde 3 timers undervisning om den

simulering. Det har vært to superbrukersamlinger i

geriatriske bruker, smertebehandling og samtyk-

forhold til det interkommunale ferdighetssenteret.

kevurdering, 3 timers undervisning i forhold til do-

20 Superbrukere fra Sandefjord har vært inne og

kumentasjon og 3 timers undervisning på ferdig-

fått undervisning i HHLR. Superbrukerne får etter

hetssenteret med ABCDE/ISBAR og scenariotre-

denne undervisningen med seg treningsdukker de

ning. Det var 73 hjelpepleiere som var innom fer-

kan undervise HHLR med i egne avdelinger og

dighetssenteret i denne forbindelse.

sprer på denne måten kunnskapen systematisk.
Ansatte på Ferdighetssenteret har deltatt på samAnsatte på Ferdighetssenteret har vært i Holme-

linger i forhold til simulering i primærhelsetjeneste

strand og holdt undervisning i MEWS, de har hatt

og det er utdannet en ny Fasilitator.

HLR undervisning for ansatte på sosialmedisinsk
senter.

I 2017 planlegges det en nettside for Ferdighetssenteret der undervisning og simulering vil syste-

Etter henvendelse har de vist frem hva som tilbys

matiseres og ønsker og behov for undervisnings-

og skjer på Ferdighetssenteret til representanter

opplegg skal kunne legges inn fra kommunene.

fra Lørenskog, Røyken, Sagenehjemmet og Opplæringskontoret for helsefagarbeidere.

Ferdighetssenteret får også en viktig rolle i
Programgruppen

for

samhandlingsforløpet

i

Hjemmetjenesten i Sandefjord ba om et opplegg

Vestfolds dagskurs for helsearbeidere i 2017. To-

for sine primærpleiere med helsefagutdannelse/

talt 100 Helsefagarbeidere fra kommunene i

hjelpepleierutdannelse for å gjøre dem kompeten-

Vestfold skal gjennom undervisning i ABCDE og

te til å vurdere brukerne sine slik at de selv kunne

ISBAR og scenariotrening på Ferdighetssenteret.

utføre oppgaver som kom med innføringen med
de elektroniske risikotavlene som ble innført i alle
hjemmetjenesteavdelingene.
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Risikomøter
Risikomøter er en arbeidsmetode hvor et samlet team strukturerer en rekke arbeidsprosesser for å nå et felles
mål, i dette tilfelle, forebygging av pasientskader gjennom systematisk risikovurdering og iverksettelse av tiltak. Verktøyet som brukes er en tavle. Nygård bo- og behandlingssenter testet risikomøter som en pilot i desember 2013. Metoden er nå i bruk på alle avdelingene på Nygård og i alle hjemmetjenesteavdelingene i Sandefjord
I 2014 fikk USHT 100 000,- fra Fylkesmannen til å utarbeide en veileder og prosedyre for dette, samt spredning
til andre kommuner i Vestfold. I 2015 ble det utarbeidet og publisert en nasjonal veileder om tavlemøter/
risikomøter fra Helsedirektoratet, USHT var tungt inne i dette arbeidet.
USHT-V hadde en delegasjon fra Drammen på besøk og viste frem både elektronisk tavle i en hjemmetjenesteavdeling i Sandefjord og de fikk være med på et tavlemøte på Nygård sykehjem.
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Helsepedagogikk og etikk
LMS Sandefjord kommune, Sykehuset i Vestfold HF og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i har
utviklet et helsepedagogikk kurs for helsepersonell og brukere i Vestfold.
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 etisk refleksjon er viktig å legge til rette for.
I Sandefjord er satsingen på Helsepedagogikk å regne som en fortsettelse av grunnarbeidet som er lagt med KSprosjektet ”Flink med folk” (Medarbeiderskap) og ”Etikk, kommunikasjon og samhandling”. For Lærings- og mestringssentrene og spesialisthelsetjenesten er kurset en videreutvikling av tidligere gjennomførte kurs.
I 2016 ble det arrangert et kurs i oktober. Kurset var delt på to dager med ca. fjorten dager i mellom. Dette var
femte året et slikt kurs ble arrangert. Det er en grense på 40 deltakere på kurset, og deltakerne var fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonene.

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.

Programmet for 2016 hadde flere brukerhistorier

Målet er å øke den helsepedagogiske kompetan-

og ansatte historier som ble reflektert over. Det

sen og utvikle arbeidsmåter som ivaretar bruker-

ble brukt borddialog og etisk refleksjon som me-

medvirkning og som kan overføres til det praktis-

tode.

ke og kliniske arbeidet.

Temaene var det gode møtet, livsmestring og

Evaluering fra deltakerne var veldig bra i 2016. I

brukermedvirkning, jus i et brukerperspektiv og

2016 blir det gjennomført kurs etter modell fra

pårørendes opplevelse av helsetjenestene.

2015. Kurset blir på høsten.
Finansieringen av kurset er via egenbetaling og
tilskudd fra Fylkesmannen i Vestfold som USHT
mottar til etisk kompetanseheving.
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Demensomsorgens ABC
USHT-Vestfold startet allerede i 2008 med programmet Demensomsorgens ABC.
ABC-opplæringen er en virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.
ABC programmet er forankret i Demensplan 2020 og videreført i Demensplan 2020.

Opplæringsmateriellet i Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Heftene gir faktakunnskap om demens
og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende. Opplæringen innebærer at deltakerne
leser ABC-heftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABCgrupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år.
I tillegg til beskrivelse av de ulike demenssykdommene, inneholder heftene i den første permen en del grunnleggende kunnskap som er nødvendig å tilegne seg for å forstå fagstoffet i resten av opplæringen.
Heftene i perm 2 bygger på perm 1, og handler om tilrettelegging av behandling og omsorg for personer med
demens.
Det avholdes to fagseminarer for hver studieperm. I fagseminarene inngår det både forelesninger og gruppearbeid. Temaene på foredragene varierer og skal gi et supplement til studieheftene. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse bidrar med forelesere etter ønske og behov.

Aktiviteter 2016:
Seminar:

Tema:

Oppstartseminar 01.03.

Grunnleggende informasjon om opplærings-

70 deltakere

programmet og struktur,

10 kommuner

Grunnleggende sykdomslære ved Gry E.Hole
(NKAH)

Fagseminar: 20.04.

Personsentrert omsorg og kommunikasjon i
møte med personer med demens v/Kirsti
Solheim.

67 deltakere
8 kommuner
Fagseminar 20.10 .
58 deltakere
10 kommuner

Kognitiv svikt hos personer med demens v/
Kirsti Solheim

Fagseminar 14.11.

Yngre personer med demens

64 deltakere

v/Per Kristian Haugen.(NKAH)

8 kommuner
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Demensomsorgens ABC
Helsedirektoratet har inngått rammeavtale med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse om
videreføring av oppdraget med ABC-opplæringen for årene 2016-2020 og det er etablert en leverandøravtale med USHT-Vestfold ifht videre planlegging og gjennomføring av programmet. Endringer innebærer at USHT-V skal bistå den enkelte kommune med planlegging av innhold og gjennomføring av seminar, samt sikre rapportering til NKAH. Det betyr at den enkelte kommune pålegges ansvar for organisering.
Siden oppstart i 2008 er det registrert 745 deltagere som har startet på Demensomsorgens ABC.

Demensomsorgens ABC Miljøpermen
Demensomsorgens ABC Miljøpermen er en oppfølging til Demensomsorgens ABC og innebærer kjennskap til pasient og organisering på arbeidsplassen. Heftene i denne permen tar for seg ulike metoder for
miljøbehandling. Fokus i denne permen er hvordan den teoretiske kunnskapen i de forrige permen kan
føre til endring i praksis. Det blir lagt vekt på å vise organisering på både system og individnivå.
Studieprogrammet er organisert med et oppstartseminar og et erfaringsseminar etter ca et år. Som i
demensomsorgens ABC er det lagt opp til forelesningstemaer som skal supplere innholdet i permen.

Aktiviteter:
Seminar

Tema:

Erfaringsseminar 12. 10. 2016

Sosial og fysisk aktivitet: «i tjukkasgjengens fotspor» v/Anne Pernille Rudi.

45 deltakere
5 kommuner

Kultur og miljø, Hanna Kvam v/Kirkens bymisjon
Selvhøytidelighet, vår tids største fiende v/ An-

Oppstart ny gruppe: 18 .10. 2016

Marte Meo v/ Thera Skarpengland.

40 deltakere

«I Tjukkasgjengens fotspor» v/Anne Pernille Rudi
Musikk i miljøbehandling v/Kristi Stedje
Tro, livssyn og eksistensielle spørsmål v/Vincent

5 kommuner

Opplæringen innebærer at deltakerne leser temaheftene som forberedelse til faglige diskusjoner og
refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over
ett år, med to ABC-seminar inkludert, ett ved oppstart og ett nytt midtveis i permen. Også her er fagseminarene et supplement til studieheftene.
I hver av studiegruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten
Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Det gis også mulighet for at medarbeidere som ikke
har ABC-erfaring fra tidligere kan delta i gruppene.

48

ABC Psykiske lidelser i eldre år
ABC Psykiske lidelser i eldre år er en del av Eldreomsorgens ABC,
men kan også tas som en fordypning til Demensomsorgens ABC.
ABC Psykiske lidelser i eldre år skal bidra til at helsepersonell videreutvikler sin kompetanse. Eldre med psykiske lidelser som får
tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskt ut fra sykehus,
og det er økende behov for kunnskaper om sykdomsutvikling,
forebygging og behandling.

I permen legges det vekt på at behandling av psykiske lidelser er en likeverdig del av oppgavene som skisseres innen kommunal eldreomsorg, blant annet i Melding til Stortinget nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale begreper.
Det er stor interesse hos deltagere fra Demensomsorgens ABC deltagere å fortsette opplæring videre med
både Miljøbehandling og Psykiske lidelser i eldre år og det er god rekruttering fra tidligere deltagere.

Seminar:

Tema:

Oppstart 24. 05. 2016

Alderspsykiatrien i Vestfold: v/Ruth Solveig Thorsen
Psykiske sykdommer i eldre år v/Mirka Kraus,
psykologspesialist.

65 deltagere
7 kommuner.

Erfaringsseminar er under planlegging og vil gjennomføres i april/mai 2017.
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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.
Månedens tema 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. Det er nå flere kommuner i region sør som har tatt i bruk modellen.
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Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av Fall
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender

Sammen med Fylkeskommunen arrangerte USHT

24/7» er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepar-

en fagdag om forebygging av fall våren 2016 for

tementet og har tre overordnede målsettinger.

helsepersonell i kommunehelsetjenesten. 106

De vil redusere pasientskader, bygge varige

deltakere fra 11 ulike yrkesgrupper og 12 kom-

strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasi-

muner i Vestfold deltok.

entsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Kunnskapsbasert praksis er kjernen i pasientsikkerhetsprogrammets arbeid. Det innebærer at faglige avgjørelser skal bygge på forskningsbasert

Formålet var å sette fokus på forebygging av fall,
øke kompetansen på område og dele erfaringer
gjort både i hjemmetjeneste og i sykehjem/
Institusjon.

kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens/
brukerens ønsker og behov.

Det var gode tilbakemeldinger på fagdagen og et
ønske om ny fagdag med fokus på konkrete til-

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader
seg i og utenfor helseinstitusjoner. Forebygging
av fall er et av Pasientsikkerhetsprogrammet inn-

tak. Fylkeskommunen vil i samarbeid med USHT
å lage en ny fagdag med dette som tema våren
2017.

satsområder og USHT ønsket å sette fokus på
dette.
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Matglede - som forebyggende tiltak
I demensplan 2020 står det blant annet
nevnt at ”eldre personer med demens inngår i risikogruppen for å utvikle underernæring. Mat, ernæring og måltider krever spesiell oppmerksomhet og tilrettelegging”.
Fylkesmannens landbruk og helse– og sosialavdelingen i samarbeid med USHT-V arrangerte i april 2016 konferansen Matglede.
Samarbeidet om konferansen var med bakgrunn i landbruks– og matdepartementets
konkurranse i 2015 og 2016 rettet mot sykehjem med fokus på ”Gylne måltidsøyeblikk”.

Over 150 deltagere fra kommunene deltok på matglede konferansen, formålet med konferansen var å inspirerer til å skape økt matglede blant brukerne i kommunehelsetjenesten. Det ble gjennomført en workshop
på slutten av konferansen hvor deltakerne kom med innspill på hvordan de kunne spre matglede på sin arbeidsplass. Disse innspillene kan være nyttig med tanke på å lage et kurskonsept for å gi ansatte i kommunene økt kunnskap om hvordan skape økt matglede.
Samarbeide om økt matglede videreføres også i 2017. Det er planlagt et pilotprosjekt i Horten kommune
som USHT-V skal lede. Prosjektet handler om å utvikle måltidsvenn til hjemmeboende pasienter for å forebygge underernæring hos hjemmeboende eldre. Det er også tenkt en kompetanseheving av ansatte i hjemmetjenesten og kjøkken-service personalet i prosjektperioden. Prosjektet har oppstart våren 2017 og gjennomføres i samarbeid med Horten kommune.
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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. 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.
Mulige arenaer er sykepleieklinikk på helsehus/sykehjem/kommunesenter, overordnet posisjon på intermediær avdeling, rådgivende og ambulerende funksjon for hjemmetjenesten og sykehjem.
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. 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.
Sandefjord kommune har rekruttert tre studenter til Masterløpet. Disse tre representerer tre av seksjonene
og er tilknyttet henholdsvis intermediæravdeling ved Sandefjord medisinske senter, Legevakt og seksjon
senter og hjemmetjeneste. Studentene startet studiet i august 2015.
Økonomi: Ut fra statlig tilskudd bidrar Helsedirektoratet med å dekke 25 % av bruttolønn til sykepleiere under utdanning. Øvrige kostnader dekkes gjennom kompetansemidler i kommunene.
Sandefjord kommune og USHT arbeider med en modell for hvilken rolle ASK sykepleierne skal ha i helse og
omsorgstjenestene i kommunen etter at de er ferdig utdannet.
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KS Læring
USHT Vestfold har siden 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

Dette er kurset er gratis og vil sammen med intern

felles læringsplattform for kommuner og fylkes-

opplæring på arbeidsplassen gi godkjenning til å

kommuner i Norge. Senere vil også andre kommu-

dele ut medisiner. Evalueringen av kurset var vel-

nale selskaper bli invitert til å være med. Når port-

dig positiv og Sandefjord kommune tok i bruk kur-

alen er fullt utbygd vil den få ca 500.000 brukere

set for hele helse og omsorg i 2016. Ved utgangen

og dette blir i så fall den desidert største nettba-

av 2016 var det 326 helsefagarbeidere og assisten-

serte læringsplattformen i Nord-Europa.

ter som hadde tatt eksamen. I tillegg til legemid-

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.

delkurset er det flere god e-læringskurs som blir
benyttet. Et av disse kursene er grunnopplæringen
for medarbeidere i tjenestene til utviklingshemmede. Dette er et kurs som alle i denne tjenesten i
hele Vestfold skulle ha gjennomført innen 1.juni

Sandefjord og Nøtterøy testet i 2015 ut et legemiddelkurs for helsefagarbeidere og assistenter

2016, og etter det skal alle nyansatte ta kurset
som en del av opplæringen til stillingen.

som er utviklet i Telemark.
Flere kommuner og Utviklingssenter lager nå egne
kurs innen flere områder som vil komme på KS
læring.
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Forskning og utvikling
Forskningsaktivitet på flere av helse– og omsorgstjenestenes felt er i dag uforholdsmessig lav i forhold til
praksisfeltets behov.

Arbeidet med å bedre grunnen i praksisfeltet for fagutvikling og forskning er fortsatt et viktig fokus for USHTV. Etter at flere prosjekter er avsluttet, har vi nå to forskningsprosjekter knyttet til USHT.

Forskningsprosjekter:
1.

Dyrebar omsorg

2.

Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Som utviklingssenter skal vi tilrettelegge og bidra til forskning og utvikling innen
helse– og omsorgstjenestene
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Dyrebar omsorg
I 2012 ble det bevilget midler fra Oslofjordfondet og Regionalt forskingsfond Hovedstaden til et forskningssamarbeid mellom Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet (NMBU) Antrozologisenteret på Ås, Høgskolen Buskerud –Vestfold, Nøtterøy kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold.
Prosjektet har hatt to hovedfokus:
1.

Undersøke hvordan emosjonelle roboter (Selen Paro) kan være et helsefremmende tiltak i demensomsorg gjennom gruppeaktivitet på sykehjem. (Nina Jøranson)

2.

Bruk av dyreassistert (hund) intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens i
dagsenter og sykehjem. (Christine Olsen)

NMBU var prosjektansvarlig, USHT- Vestfold har hatt hovedoppgave med å rekruttere deltagere til studiet fra
Vestfold, Østfold og Akershus, samt organisere opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og erfaringsseminar.
USHT- Vestfold har deltatt i både styringsgruppe og prosjektgruppe. En post.doc, 2 stipendiater og 2 masterstudenter har vært knyttet til prosjektet.
Selve intervensjonene ble avsluttet i 2014, og begge stipendiatene disputerte i 2016, Nina Jøranson 13. mai
og Christine Olsen 14. november.

1. Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg. – Gruppeaktivitet med selrobot på
sykehjem
Det har de senere år skjedd en endring i behandling av personer med demens mot økt stimulering av sosiale, personlige og fysiske ressurser for å fremme helse og velvære. Å fremme helse hos personer med moderat og alvorlig demens vurderes som krevende. Ofte innebærer symptomene endret atferd, agitasjon, uro
og depresjon i tillegg til inaktivitet og redusert motivasjon. Medikamentell behandling har liten effekt på
disse symptomene og kan ofte ha uønskede bivirkninger.
Målet i prosjektet var derfor å undersøke om effekt av intervensjon i gruppe med selroboten Paro kunne
fremme helse i denne pasientgruppen. Det ble undersøkt effekt på agitert atferd, depresjon, bruke av medikamenter og livskvalitet. Dette ble gjort gjennom gruppesesjoner to ganger pr uke i 12 uker. Det ble filmet
for å kunne analysere atferd som oppstod under samhandling med Paro og hvordan denne endret seg,
Gjennom intervensjonsperioden ble det observert en økende utvikling av sosialt samspill, samt økende grad
av smil og latter.
Konklusjon: Det ble funnet noe reduserte symptomer på atferd og depresjon ved sammenligning av gruppene, uendret i kontrollgruppen. Det var ingen effekt av intervensjon på livskvalitet. Den overordnede konklusjonen er at Paro aktivitet skapte engasjement og forbedre det sosiale samspillet i gruppa og resulterte i
positive effekter som kan fremme helse for personer med demens.
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Dyrebar omsorg
2. Dyreassistert intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens
Dyreassisterte intervensjoner er blitt et mer utbredt tiltak, og tidligere forskning antyder at slike tiltak kan ha en
positiv effekt på sosial atferd , agitasjon og depresjon . Men det er behov for mer forskning som understøtter
dette. Hovedformålet var derfor å undersøke om dyreassisterte aktiviteter med hund kunne være et helsefremmende tiltak for personer med demens, både hjemmeboende og sykehjemsbeboere.
Det ble gjennomført en tverrsnittsundersøkelse blant 193 personer med demens for å få kunnskap om livskvalitet og risikofaktorer. Det var betydelig forskjell på sykehjemsbeboere og hjemmeboende.
Det ble så undersøkt om gruppeaktivitet med hund kunne redusere symptomer på depresjon og agitasjon, og
øke livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Undersøkelsen ble gjennomført ved sesjoner på 30 min to ganger i uken
over 12 uker. Intervensjonen bestod i å kose med og snakke med hunden, børste den, kaste ball og gi godbit.
Psykomotoriske tester ble benyttet for å analysere effekt.
Det ble også gjort undersøkelser om gruppebasert aktivitet med hund kunne bedre balansen og øke livskvaliteten for hjemmeboende personer med demens.
For å kunne kartlegge atferd ble det to av sesjonene filmet og analysert i etterkant.
Konklusjon: Denne studien har bidratt til å gi økt kunnskap om dyreassisterte intervensjoner for personer med
demens og hvordan man kan implementere et slikt tiltak i tillegg til tradisjonelle omsorg og behandling.
Studien viser at 30 minutters gruppeaktivitet med hund skapte engasjement, og reduserte symptomer på depresjon, forbedret balanse og hevet livskvalitet.

57

Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie
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

Prosjektmedarbeidere:

Høgskolen I Sørøst-Norge
Prosjektsykepleier Trine Flottorp
Prosjektsykepleier Ellen Slettingdalen

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.
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Delirium blant 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 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”).
300 pasienter planlegges inkludert i prosjektet.
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Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie
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 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Prosjektsykpleier i 40% stilling er finansiert av Sandefjord kommune.
Prosjektet har søkt om 25.000.- til sekretær til plotting av data fra interne forskningsmidler ved Sykehuset i
Vestfold for 2017. Denne søknaden er innvilget.

Status per 28.01.2017:
- Prosjektoppstart var mai 2015.
- 211 pasienter er inkludert i prosjektet; inklusjon ble avsluttet i juni 2016. Pasienter fra alle hjemmesykepleien
avdelinger i ”gamle” Sandefjord kommune er inkludert (før sammenslåing med Stokke og Andebu kommune).
- 12 mnd. og 18 mnd. kontroller pågår. Alle inklusjonsbesøk og 6.mnd kontroller er gjennomført.
- 4 pasienter har avslått videre oppfølging i prosjektet.
- 40 pasienter er døde.
Plan for 2017:
I april/mai 2017 starter 2-års kontroller av pasienter inkludert våren/sommeren 2015. Ettersom 2-års kontroller
gjennomføres gjennom år 2017 vil antall pasienter vi følger med tanke på akutte endringer gradvis reduseres.
I løpet av 2017 vil alle 12.mnd og 18.mnd oppfølginger ferdigstilles.
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Oppsummering av resultater i 2016 & veien videre
I 2016 vektla USHT Vestfold en videreføring av

I 2017 videreføres mange av prosjektene beskre-

arbeidet med å forankre en organiserings- og

vet i rapporten. Det er planlagt oppstart av flere

samarbeidsmodell for tiltakene.

prosjekter blant annet ”Frivillighet satt i system”

Stimuleringsmidlene for 2016 fra Helsedi-

som er et prosjekt USHT-V mottok midler til å

rektoratet ble benyttet til å koordinere på-

starte i 2016. Prosjektet handler om å utvikle en

gående prosjekter, strategisk samarbeid,

nettside med en samlet oversikt over frivillighets-

søke tilskuddsmidler, rapportering og opp-

tilbudene som finnes i kommunehelsetjenestene i

følging/samarbeid med personer i bistilling-

Vestfold. Hensikten med prosjektet er å samorga-

er/engasjement.

nisere frivillighetstjenestene i kommunene slik at

Målsettingen for 2017 er å sikre pågående

tjenestene blir mer systematisk, oversiktlig og

fagutviklings- og forskningsprosjekter, erfa-

kvalitetssikkert. Prosjektet ledes av USHT-V og har

ringsutveksling mellom kommuner, og videre-

oppstart januar 2017.

utvikle interkommunalt samarbeid i henhold

USHT-V søker i 2017 om midler til oppstart av et

til den overordnede strategiplanens føringer.

prosjekt som handler om barnepalliasjon, en kart-

USHT deltar nå i fem interkommunale nettverk

legging og utvikling av tilbudet som gis til alvorlig

der vi drifter fire av dem selv og samarbeider

syke barn i kommunehelsetjenesten.

om et.
Alle nettverkene har representanter fra alle

2016 var preget av kommunesammenslåingen

kommuner, spesialisthelsetjenesten, Høgskolen

mellom Sandefjord, Stokke og Andebu. Fra januar

Buskerud og Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold

2017 inngår USHT Vestfold som en del av organi-

og noen har også med brukerrepresentanter.

seringen av ny FOU avdeling i Sandefjord kommu-

Markedsføring og sosiale medier er et viktig

ne. Leder for USHT– V er også leder for den nye

utviklingsområde for USHT Vestfold. Det ligger

FOU avdelingen.

fortsatt et stort potensial i å markedsføre Utvik-

I 2017 vil utviklingssenteret arbeide videre med

lingssenteret med visuelle verktøy, markedsføre

organiseringen av USHT, strategier for arbeidet

aktivitetsplan og videreutvikle nettsider.

videre, oppstart– og videreføring av prosjekter
samt implementering av verktøy og arbeidsmetoder i praksis. De nye strategiene fra Helsedirektoratet vil også legge føringer for det videre arbeidet i utviklingssenter i 2017.

”Utvikling gjennom kunnskap”
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