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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Utviklingssentrene

Visjoner og satsingsområder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt

Helsedirektoratets visjon for satsingen er:

overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke
kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom
fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny

”Utvikling gjennom

kunnskap”

kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Visjonen uttrykker et ideal om kunnskapsba-

En kommune i hvert fylke er vertskommune for et

serte tjenester i kontinuerlig forbedring og

utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling

utvikling, ansatte som reflekterer over praksis

innenfor nasjonale satsingsområder, med

erfaringer og omdanner dette til kunnskap

utgangspunkt i lokale behov.

(Strategiplan 2011-2015, Hdir. 2010).

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er
en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å
realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013)

Vertskommunen er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret
er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskom-

Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015)
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir
årlige føringer for sentrenes aktivitet.

munen og utviklingssenterets handlingsplan
skal være forankret i vertskommunen.
Utviklingssentrene skal samarbeide med:
Fylkesmannen, Øvrige utviklingssentre for

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av

sykehjem og hjemmetjenester i landet og

fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort be-

Senter for omsorgsforskning.

hov for å spre og implementere ny kunnskap og nye
løsninger i helse– og omsorgssektoren.

Utvik-

lingssentrene skal være en pådriver for

kunnskaps-

basert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å
utvikle lærende miljø, og være en ressurs i utviklings–
og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke.
De skal også bidra til at brukerne og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Utviklingssentrene skal også søke samarbeid

med pasient, bruker- og
pårørendeorganisasjoner,
spesialisthelsetjenesten, videregående
skoler/ fylkeskommuner, høyskoler,
universiteter, forsknings- og
kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner
og KS i regionen.

Utviklingssenteret er forankret politisk i sin vertskommune, 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

Pasientens behov for samordnet og
kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er
hovedfokuset til Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).
Satsingsområdene er:
1.

Utvikling i samarbeid med pasienter,
brukere og pårørende

2.

Faglig omstilling i tjenestene

3.

Den nye hjemmebaserte tjenesten

4.

Fornyelse og innovasjon
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Organisering og samarbeid
Målgruppene til det enkelte utviklingssenter

Fag- og samarbeidsråd – representanter fra:

er ledere og andre ansatte i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene i eget fylke,

Leder av USHT-V

først og fremst i sykehjem og

Seksjonsledere i Sandefjord

hjemmebaserte tjenester.
Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig

Kommunalsjef for helse,
omsorg og sosial i Sandefjord

perspektiv og inkludere tjenester til alle

Kommuneoverlege i Sandefjord

pasient- og brukergrupper, som personer
med somatiske og psykiske sykdommer,

Samhandlingskoordinator for
Vestfold kommunene

rusavhengighet, utviklingshemming og

Fylkesmannen i Vestfold

omsorg ved livets slutt.

Høgskolen i Sør-øst Norge

Senter for omsorgsforskning sør
Fylkeskommunen,
videregående skole
Sykehuset i Vestfold
Brukerorganisasjoner
Arbeidstakerorganisasjoner
Politikerrepresentant fra
kommunen

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

Ansatte i USHT-V
USHT-V er organisert med en leder som også

Gjennom FoU enheten vil USHT-V også være

er leder for FoU enheten i Sandefjord

tilknyttet vernepleiere, sosionomer,

kommune. I tillegg til leder har totalt 14

barnevernspedagog, psykolog, fysioterapeuter

personer hatt et arbeidsforhold i forskjellige

og sykepleiere med ulike videreutdanninger.

stillingsstørrelser i Utviklingssenteret i 2017.
USHT - V har hatt som en viktig strategi å

rekruttere medarbeidere fra praksis der de
har hatt en delt stilling mellom drift og
USHT-V. Dette er et godt virkemiddel for å få
implementert ny kunnskap i praksis.
Ansatte i USHT-V er ergoterapeut med master
i forebyggende arbeid, sykepleier med
bachelor i markedsføring og prosjektledelse,
lege med phd, teolog, sykepleiere med

USHT-V har satset på tverrfaglig kompetanse
både gjennom ansatte og som samarbeidsparter.
Utenom prosjektleder for Best hjemme og
prosjektmedarbeider innen dokumentasjon er
alle stillingene ekstern finansiert. Midlene blir i
hovedsak tildelt for et år av gangen etter søknad
på utlyste tilskudd.
Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og
Norsk sykepleierforbund er tilskuddsytere for
USHT Vestfold.

videreutdanning i intensiv, palliasjon, geriatri
og sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk.
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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 lederforum- helse for kommunalsjefene i Vestfold.
Det er ikke skrevet avtale med hver enkelt kommune, men gjennom lederforum helse i Vestfold og
Fylkesmannen i Vestfold ligger det klare forventinger til samarbeid. Alle kommuner i Vestfold deltar i alle
nettverkene.
USHT driftet i 2017 fem fagnettverk og var medansvarlig for driften av ett 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 2018 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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Læringsnettverk
Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. I løpet av et
læringsnettverk iverksetter tverrfaglige kliniske forbedringsteam tiltak i egen virksomhet med støtte fra
eksperter i forbedringsarbeid og ved gjensidig erfaringsutveksling.
Pasientsikkerhetsprogrammet bruker læringsnettverk som metode for å spre kompetanse om
pasientsikkerhetstiltak og forbedringsmetodikk, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling.
Et læringsnettverk består av tre samlinger over en periode på seks til ni måneder. Et forbedringsteam er
tverrfaglig sammensatt med arbeidssted på samme enhet i en virksomhet. De melder seg på samlet og
arbeider med forbedringene før, under og etter samlingene.
I læringsnettverket legges det til rette for erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjoner om innsatsområdet,
tiltak, målinger og implementering.
På samlingene diskuteres forbedringsprosjekter, utfordringer og suksesskriterier.
USHT-V har tidligere samarbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet om læringsnettverk og har gode
erfaringer med denne metoden for implementering.
USHT-V har startet to læringsnettverk høst 2017. Det er læringsnettverk for «forebygging og behandling av
underernæring» og «læringsnettverk tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Dette er to av de nye innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakspakkene er pilotert på institusjon og i hjemmetjeneste og
er tilpasset kommunale helse- og omsorgstjenester.
Det gikk ut invitasjon til alle kommunene i Vestfold til begge læringsnettverkene, med søknad om å
deltakelse. Det var begrensning med ca. ti forbedringsteam på hvert læringsnettverk på grunn av kapasiteten
til USHT-V. Kommunene som deltar har inngått en avtale med USHT der de har forpliktet seg til å delta på
samlingene og få frigjort tid til å arbeide med implementering av tiltakene.
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Pasientsikkerhetsprogrammet
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har
tre overordnede målsettinger. De vil redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og
forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Kunnskapsbasert praksis er kjernen i
pasientsikkerhetsprogrammets arbeid. Det innebærer at faglige avgjørelser skal bygge på forskningsbasert
kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens/brukerens ønsker og behov.
USHT-V hadde oppstart av to læringsnettverk høst 2017, «Forebygging og behandling av underernæring» og
«Tidlig oppdagelse av forverret tilstand».
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Læringsnettverk for «Forebygging og behandling av underernæring»
Målet med læringsnettverket er at hvert forbedringsteam skal teste ut hvordan de skal implementere tiltakene i
sin egen enhet.

Tiltakene i tiltakspakken:
1.

Gjør en risikovurdering

2.

Gjennomfør kartlegging

3.

Gi tilstrekkelig ernæring

4.

Sørg for overføring av informasjon

Larvik kommune deltok i det nasjonale læringsnettverket for forebygging og behandling av underernæring i regi av
pasientsikkerhetsprogrammet og bidrar med deres erfaringer og kompetanse i dette læringsnettverket.
Oppstartsamling var i Sandefjord september 2017. Det er ni forbedringsteam med 40 deltaker, fordelt på Larvik og
Sandefjord kommunen som deltok. Forbedringsteamene er tverrfaglig med bl.a. sykepleier/vernepleier,
helsefagarbeider, assistent, lege og kokk.
Temaene i samling 1 var pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, målinger og fagtema om underernæring. Det var
også avsatt tid til gruppearbeid der det ble jobbet med statusrapporter og fremdriftsplaner. Det ble gjennomført
en skriftlig evaluering fra hver enkelt deltaker etter endt samling, med positivt resultat.
Samling 2 og 3 gjennomføres i 2018.
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Læringsnettverk for «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»
Målet med læringsnettverket er at hvert forbedringsteam skal teste ut hvordan de skal implementere tiltakene i
sin egen enhet.

Tiltakene i tiltakspakken:
1.

Etablere tverrfaglig undervisning og ferdighetstrening

2.

Bruk validert verktøy for observasjon, skåring og respons

3.

Gjennomfør sikker muntlig kommunikasjon

4.

Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand

5.

Involver pasient og pårørende

Holmestrand kommune deltok i det nasjonale læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand i regi av
pasientsikkerhetsprogrammet og bidrar med deres erfaringer og kompetanse i dette læringsnettverket.
Oppstartsamling var oktober 2017. Det er 12 forbedringsteam med 70 deltakere, fordelt på Sandefjord, Larvik,
Nøtterøy og Horten kommune som deltok. Forbedringsteamene er tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.
Temaene i samling 1 var pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, målinger og fagtema om tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Det var avsatt tid til gruppearbeid der det ble jobbet med statusrapporter og fremdriftsplaner. Det ble
gjennomført en skriftlig evaluering fra hver enkelt deltaker etter endt samling med positivt resultat.
For å hjelpe forbedringsteamene i gang med tiltak 1, 2 og 3 fikk to deltakere fra hvert forbedringsteamene tilbud
om opplæring og materiell fra ferdighetssenteret i Sandefjord. Deretter skulle disse deltakerne ha ansvar for
undervisningen i sin egen enhet. 0

Samling 2 og 3 gjennomføres i 2018.
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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 ett. 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 2017:
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 og å 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
Sør-Øst 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.

Det har ikke vært arrangert samlinger for fagnettverket i 2017. Kommunesammenslåing og omorganisering av
USHT-V og FoU har krevd mye ressurser. I tillegg sluttet personen som hadde ansvaret for dette fagnettverket,
og det har vært en utfordring å finne en erstatter.

For 2018 planlegges det samlinger 3-4 ganger der dagen deles i to, nettverkssamling fra morgenen av og fagtema/seminar etter lunsj. 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
Fra 2017 er det 9 kommuner (etter kommunesammenslåing) som 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. 136 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 ble ved opprettelsen forankret i Samhandlingsutvalget (felles utvalg mellom SiV HF
og kommunene). Forankringen skal sikre at ressurssykepleierne gis anledning til å delta i nettverket, samt utføre

de oppgavene som ligger i ressurssykepleierrollen. Det ble opprettet styringsgruppe (lederforum) og
arbeidsgruppe ved oppstart av nettverket i 2014. P.t. er styringsgruppen ikke fungerende, slik at det er
arbeidsgruppen som drifter nettverket. Den 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 i 2017 ikke vært representant i arbeidsgruppen men bistått ved behov. Fra 2018 utvides arbeidsgruppen med
en representant fra USHT-V.
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.

Mål


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
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Fagnettverk lindring
I 2017 har det vært arrangert 2 halvdagssamling og 1 heldagssamling.
Aktivitet 2017:
Tema samling 1: 07.02.17

Ansvar/foredragsholdere

Rehabilitering av kreftpasienter i
ett helhetsperspektiv, erfaringer fra bryst –
og lymfom grupper på Kysthospitalet

Anette Øverbø, Fredrik Hansen og Jeanette Helganes, Klinikk
fysikalsk medisin og rehabilitering Kysthospitalet

Rehabilitering ved Pusterommet på SIV

Idrettspedagog Merethe Adal og overlege onkologi Anne
Merethe Eie

Rehabilitering av kreftpasienter i kommunen

Fysioterapeut Elise Falch Hillestad

Tema samling 2: 10.05.17

Ansvar/foredragsholdere

Seneffekter av kreftbehandling

Siri Lothe Hess, studiespl. “Nasjonalt kompetansetjeneste for
seneffekter etter kreftbehandling”

«En pasienthistorie»

Brukerrepresentant Ida Simonsen

Kreft og seksualitet

Randi Gjessing, Spesialist i sexologisk rådgiving/sexolog
NACS, spesialsykepleier i onkologi

Tema samling 3: 01.10.17 heldagssam-

Ansvar/foredragsholdere

ling
Inspirasjonsdag – fokus på rollen som ressursperson og formidling av kunnskap

Ketil Hvindenbråten
Festivalprodusent, kursholder, sertifisert coach og foredragsholder

Planer for 2018


Det vil i 2018 bli avhold 2 halvdagssamlinger og 1 heldagssamling, hvor også ledere vil bli invitert til
heldagssamlingen. I tillegg skal det arrangeres heldags introduksjonskurs for nye sykepleiere i nettverket



Den «røde» tråden i samlingene i 2018 vil være kommunikasjon og samhandling.



Bidra til å videreutvikle nettverksbyggingen og bruke nettverket aktivt for utveksling av kompetanse.
Representantene i ressurssykepleiernetteverket er en viktig ressurs for inspirasjon, veiledning og
kunnskapsoverføring på egne arbeidsplasser når det gjelder dette.



Stimulere til økt hospitering mellom 1. og 2. linjetjeneste
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Fagnettverk lindring
Økonomi
Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra USHT-V støttet nettverk for ressurssykepleiere med kr. 50 000, Pengene er anvendt i hht søknadsteksten for 2017, der gjennomføring av nettverkssamlinger er hovedmålet.


Halvdagssamlingene har funnet sted i Auditoriet på SiV. Heldagssamlingen ble arrangert på Sandefjord
medisinske senter og var en positiv erfaring med mindre auditoriet og mulighet for gruppearbeid. Det har
vært samlet fra 60 – 80 sykepleiere hver gang og alle 12 kommunene og SiV HF har vært representert



Driftsansvarlige for nettverket har valgt å benytte gratis lokale, for å kunne tilby samlinger uten kostnad
for deltagerne



Dyktige foredragsholdere innen fagfeltet/temaer har vært benyttet, - interne fra SiV eller eksterne ved
behov.



Deltagerne har fått frukt ved ankomst, og en enkel lunsj fra sykehusets kantine.

Tilbakemeldingene fra ressurssykepleierne har vært gode, både muntlig og via utdelte evalueringsskjema.
USHT-V søker derfor Fylkesmannen om økonomisk støtte også for 2018 til å arbeide systematisk med
ressurssykepleiernettverket i Vestfold, bl. a. med fokus på kompetanseheving i hht. kompetanseplanen.
Ressursbruk
I 2017 har arbeidsgruppen hatt 5 møter à 1 ½ time, der fokus har vært nettverkssamlingene med idèdugnad om
relevante tema og å finne dyktige forelesere til temaene. I tillegg så har en deltager hatt 2 møter med
kommunikasjonsenheten i fht. utarbeidelse av egne nettsider for nettverket.
Arbeidsgruppens medlemmer har hatt ansvar for alle nettverkssamlingene, oppgaven som møteleder har rullert blant gruppens medlemmer.
Sykehusets to representanter har bl.a. hatt ansvar for logistikk i fht. lokaliteter og servering. Arbeidsgruppen utarbeider årsrapport og kommer med innspill til søknad om midler fra fylkesmannen
som søkes av USHT-V.
Arbeidsgruppen har ansvar for å oppdatere nettverkslistene og sender ut relevant informasjon til
nettverket jevnlig. I tillegg har det vært sendt ut informasjonsbrev til sommer og jul.
Utfordringer videre
Et dilemma er at lederforum p.t ikke er i drift og nettverket har da ingen styringsgruppe. Dette er et
problem når nettverket skal driftes fremover, bl.a i fht. oppdatering av kompetanseplanen for å møte kommunenes behov fremover. Saken er meldt inn til samhandlingssjef på SIV og vi håper at vi
finner en løsning på dette ila 2018.

I tillegg så har arbeidsgruppen fått tilbakemeldinger fra ressurssykepleierne at det er vanskelig å
komme fra til samlinger, da arbeidspresset er stort både i 1. og 2. linjetjenesten. Nettopp derfor er
det viktig at nettverksarbeidet er forankret i ledelsen både i kommunene og i helseforetaket, slik at
samlingen blir prioritert.
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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 åtte 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 har Sandefjord hatt 8 representanter i nettverket fra 2017. De andre
kommunene beholder sitt antall inntil det blir flere sammenslåinger.

Nettverket har hatt tre møter i 2017, det siste møtet som skulle ha vært november ble avlyst på grunn av
kollisjon med flere andre arrangementer. Vestfold bærer preg av mange kommunesammenslåinger og mye
aktivitet rundt dette som gjør det vanskeligere å samle folk.
I 2017 har alle møtene vært tre timers møter i Sandefjord kommune. 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 bra i 2017, men noen

kommuner har vært mindre aktive enn tidligere.
I 2016 ble det i tillegg til fagnettverksmøtene arrangert to heldagssamlinger for ressurspersoner fra
kommunene innen KOHL kapittel 9, tvang og makt. Dette var ca.70 personer, i hovedsak vernepleiere.
Det var et mål å samle disse til en ny fagdag i 2017, men dette har det ikke blitt tid til. Det blir satt opp på
programmet for 2018.

Nettverket har deltatt med innlegg på to fagdager hos Fylkesmannen.
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Fagnettverk for funksjonshemmede/utviklingshemmede

Tema på fagnettverkssamlingene har vært:


Erfaringsutveksling



Fagdag om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner



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



Dokumentasjon



Velferdsteknologi



Kapittel 9

For 2018 planlegges det fire samlinger, der en er 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 i
2017 har det vært en arbeidsgruppe med representanter fra Horten, Tønsberg og USHT som har hatt ansvaret for organiseringen av nettverket. Nettverket er
kommunalt, men inviterer spesialisthelsetjenesten og
andre samarbeidsparter når det er saker som er aktuelle.
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 til nettverket.

I 2017 har følgende samlinger vært gjennomført:
Nettverket har hatt tre møter i 2017, 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 21 deltakere på nettverksmøtene, og sakene har vært blanding av erfaringsutveksling og innlegg fra eksterne samarbeidsparter. Noe av aktivitetene:


LAR utdelingen i kommunene—erfaringer



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



Brukerforum i Stokke



Samtykkevurderinger



Ny utredningsmetode ved sykehuset



Pakkeforløp alkohol



Nye pakkeforløp som kommer i rus og psykiatri



Erfaringer med ernæringsarbeid i tjenestene

Nettverket ønsker å fortsette med samme arbeidsform i 2018 og det er valgt nytt arbeidsutvalg med
representanter fra Horten, Tønsberg og USHT. I 2018 planlegges fire nettverksmøter.

19

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 Re kommune, 1 representant fra Larvik kommune
(Presteløkka) , 1 representant fra SiV (Kysta) og 2 representanter fra vertskommunen Sandefjord har sikret
gjennomføring av et fagnettverksmøte og dobbel fagdag i 2017

Temaer for nettverksmøter og fagdag ble satt på bakgrunn av innspill fra nettverket;


24.04.2017 Nettverksmøte; Hvor er rehab.pasienten og hvem finner ham?



20.-21.11 .2017 Dobbel fagdag; Hjerneslag, rehabilitering og kognitiv rehabilitering

Nettverksmøtene har tre timers varighet 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 nettverkssamlingen og ca. 130 deltagere på fagdager om hjerneslag, rehabilitering og kognitiv rehabilitering.
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Prosjekter innen fag - og tjenesteutvikling
Det kan ofte være vanskelig å skille hva som

Eksempelvis gjennom IKOS elektroniske tavler,

er utviklingsarbeid og hva som er forskning,

implementering av nasjonale retningslinjer for

men en enkel formulering på dette skillet

underernæring, utvikling av veiledende planer

kan være at utviklingsarbeid er anvendelse

for bruk i kommunale helsetjenester,

av ny og eksisterende kunnskap sammen

pasientsikkerhetsprogrammet, utvikling av opp-

med praktisk erfaring.

læringsprogram i forhold til kapittel 9 i kommu-

I utviklingsarbeid skal en systematisk utvikle

nal helse- og omsorgslov.

eller videreutvikle modeller, prosesser og

Utviklingssenteret ønsker å styrke innsatsen på

systemer i den hensikt å forbedre tjenesten.

implementering av elektroniske verktøy i

Målet er at vi skal få tjenester av god kvalitet

utvikling av tjenesten, og disse brukes aktivt i

som kommer pasienter, pårørende og

prosjektene for å heve kvaliteten på tjenesten og

ansatte til gode.

bedre pasientresultater. Eksempelvis gjennom

I 2017 har vi hatt fokus på å sikre

prosjektet ”Nettbrett”.

videreføring av igangsatte prosjekter og

Med bakgrunn i Helsedirektoratets ønske om at

videreføring av et forskningsprosjekt

Utviklingssentrene skal være pådrivere for bruk

innen delirium hos hjemmeboende eldre.

av IKT i virksomhetene, er utvikling av en

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

målrettet strategi for IKT og kvalitetsutvikling for
USHT Vestfold videre priori e

i 2018.

nasjonalt.
Som utviklingssenter skal vi drive utviklingsprosjekter som gir oss kunnskap
innen lokale og nasjonale satsingsområder i pleie og omsorgstjenesten
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Prosjekter innen fag - og tjenesteutvikling
Prosjekter 2017:
1.

Kreftomsorg i nye Sandefjord kommune

2.

Borte bra – hjemme best, barnepalliasjon

3.

Måltidsvenn - frivillighet

4.

Det gode måltid - trinn for trinn

5.

Evalueringsstudie – Kompetansehevende tiltak i
tjenesten for personer med utviklingshemming

6.

Tjenesteutvikling – barn og unge med omsorgs behov

6.

Best Hjemme - i ny storkommune 2017

7.

Tid som gave – frivillighetsprosjekt

8.

Et styrket felleskap - frivillighetssatsning innen HSO

9.

Veiledende planer

10.

Elektronisk tavle for brukeroppfølging
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Kreftomsorg i nye Sandefjord kommune
Dette er et utviklingsprosjekt innen «lindring» hvor USHT-V samarbeider med Sandefjord kommune og Sandefjord
kreftforening. Vi har mottatt økonomiske støtte fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, samt fra Sandefjord
Kreftforening.
Vi har en stor tverrfaglig prosjektgruppe som gir god faglig tyngde inn i arbeidet. Det har vært avholdt 3
prosjektmøter så langt i prosessen. Dessuten jobbes det i mindre arbeidsgrupper med forskjellige problemstillinger
mellom fellesmøtene.

Bakgrunn for prosjektet:


Innbyggertallet i kommunen har gått fra 45 000 til 61 000 (kommunesammenslåing)



Bedre behandlingsmuligheter gjør at mange kreftpasienter lever lenge med sin sykdom



St. meld. Nr. 47, Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra januar 2012 og endret kommunens rolle i den
samlede helse- og omsorgspolitikken: «Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle
bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Man skal få rett behandling
til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den
enkelte bruker». Hos alvorlig syke vil det si at pasienten innen korte tidsperspektiver trenger bistand fra
forskjellige avdelinger. Det blir derfor særlig viktig med samhandling og ansvarliggjøring rundt denne
pasientgruppen.



Innføring av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten; «Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for
pasienter og pårørende. Formålet med pakkeforløpene er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert,
helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning,
diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og
brukermedvirkning.» Konsekvenser av dette er at flere pasienter henvises til kommunehelsetjenesten tidlig i
sykdomsutviklingen.



Antallet krefttilfeller vil øke i årene som kommer. I følge Kreftregisteret forventes det at antall krefttilfeller vil
øke med 42% blant menn og 27% blant kvinner (Kreftforeningen).



Det jobbes nå med nye nasjonale føringer hvor det er ønsket at 50% av pasienter med alvorlig sykdom skal få
tilbud om å dø hjemme.



Kreftteamet i Nye Sandefjord kommune har et kvalitetssikret tilbud om opplæring og utvikling av fagpersoner
i hjemmetjenesteavdelingene, samt ved aktuelle institusjonsavdelinger
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Prosjektets målsetting

Prosjektets primære hensikt er å samordne og kvalitetssikre tjenestetilbudet innen lindring i nye Sandefjord
Kommune.
Delmål:


Pasienter i en palliativ fase kan tilbringe lengre tid i hjemmet



Pasientene har et reelt valg i forhold til planlagt hjemmedød



Kreftteamet i Nye Sandefjord kommune er en aktiv deltaker inn mot forebygging av kreft blant
befolkningen



Kreftteamet i Nye Sandefjord kommune har et kvalitetssikret tilbud om opplæring og utvikling av
fagpersoner i hjemmetjenesteavdelingene, samt ved aktuelle institusjonsavdelinger

Hospitering:
Prosjektgruppa har vært på besøk i Hamar kommune hvor vi fikk innføring i hvordan hjemmesykepleien der
administreres. De jobber i arbeidslag og har et lag som da jobber innenfor lindring. Kreftkoordinator har da tett
kontakt med denne gruppa. I tillegg har de en kreftsykepleier som jobber tett opp til kreftkoordinator.
Vi har også hatt besøk av kreftkoordinator fra Drammen kommune. Hun presenterte sitt arbeid og sine
samarbeidspartnere på et møte hos oss.
Det var svært nyttig å se hvordan andre kommuner organiserer sitt arbeid, og vi vil ta dette med oss inn i
arbeidet vi skal gjøre for å sluttføre prosjektet våren -18. Her vil vi også bruke dokumentasjonen som
Kreftforeningene har utarbeidet de siste årene i sin satsning på kreftkoordinatorer i alle kommuner.
Kartlegging:
Vi har laget en «questback» undersøkelse som skal sendes ut til alle ansatte i HSO, hvor vi håper å få svar på
hvordan de ser på behovene ute i tjenestene.
Ressurssykepleierne innen lindring i kommunen har svart på et spørreskjema.
Det er gjort kartlegginger av alle tilfeller av «hjemmedød» hvor hjemmesykepleien har vært involvert det siste
året.
Kreftteamet i kommunen lager månedlige rapporter som kan gi oss noen pekepinner når vi skal i gang med analysering og vurderinger i sluttfasen på prosjektet.
Videre kartlegging over nyttår vil være å arrangere dialogmøter med NAV, Lindrende Enhet SMS, Palliativt
team SIV, Sandefjord Kreftforening (som brukerrepresentanter) og fastlegene.
Vincent Hagerup går fra å være deltaker i prosjektgruppa til å være ansatt i prosjektet fra januar -18. Dette for å
sikre gjennomføring av gjenværende tiltak og sluttrapport.
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«Borte bra – hjemme best», barnepalliasjon
Hvert år utlyses midler til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt.
Målet til disse midlene er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for
lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner,
spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner. Direkte målgruppe er
helsepersonell ansatt i kommunene, indirekte målgruppe er alle pasienter som

har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av
diagnose, samt deres pårørende.
USHT-V søkte i 2017 på midler innenfor dette hos Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder.

«Hovedmålet for prosjektet er å gi alvorlig syke barn mulighet til å være mest mulig hjemme hos
familien».
Delmål:


Oversikt over behov og ressurser



Økt kompetanse innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene



Gode samhandlingsrutiner mellom 1.- og 2. linjetjenesten



Tverrfaglig nettverk innad i kommunene

Fylkesmannen gav full innvilgelse til prosjektet som har en varighet på 1 år. I begrunnelsen påpekes det at det
opprettes et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og at prosjektet spres til alle kommuner i Vestfold.
De anbefaler også at en oppretter kontakt med Bærum kommune hvor det tidligere er gjort erfaringer knyttet til
kompetansehevende tiltak innen området.
Prosjektleder har brukt høsten på å kartlegge aktuelle samarbeidspartnere og utarbeidet en informasjonsbrosjyre
om prosjektet. Det er engasjert en ergoterapeut fra helse og oppvekst seksjonen i Sandefjord kommune i 20%
stilling fra desember 2017.
Det er utarbeidet en fremdriftsplan (se neste side) som viser videre tiltak i prosjektet. Flere av samarbeidsavtalene
er satt for første del av 2018. Møte med barneavdeling og habiliteringsavdeling ved Sentralsykehuset i Vestfold
(SIV) kommer i januar. I etterkant av disse møtene vil det gå ut en invitasjon til alle kommuner ved ledere i
kommunehelsetjenesten og tjenesten for oppvekst- og kunnskap til en fellessamling som vil finne sted på SIV.
En ukes hospitering på Frambu er også satt til januar.
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Aktivitetsplan 2017/2018
"BORTE BRA - HJEMME BEST"
Oppdatert 08.12.2017 Anita
Nilo

AG = arbeidsgruppa
No De Ja
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ril
ai

Ju- Ju
ni li

Au Se
g
p

Ok No De Ant
v
s
svar

Prosjektplan
Samarbeidsmøte AG

x

x

x

Opprette prosjektgruppa
Opprette styringsgruppa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AG
AG

x

AG

Opprette ressursgruppe

x

x

Skrive prosjektplan

x

x

x

Anita

x

x

AG

Utarbeide spørreskjema

AG

Rapportere

x

Avsluttende informasjonsmøte

x

x

Anita
AG

Kartlegging
Informasjonsmøte SIV

x

Hospitere "hjemmesykehus"

AG

x

Hospitere Frambu
Hospitere avlastningsbolig
Bærum

AG

X

AG
x

AG

Studietur Tyskland

x

Skriftlig spørreundersøkelse

x

Intervjuer

x

Oppsummering

AG
AG

x
x

AG
x

x

x

AG

Utarbeide materiale
Brosjyre
Invitasjon kommunene

x

x
x

Anita
x

Anita

Undervisningsopplegg

x

x

x

AG

Nettverk
Informasjonsmøte SIV

x

Kommunale ressursgrupper
Samarbeidsmøte NAV
Interkommunalt nettverk

AG
x

x

AG

X

AG
x

AG

Ved oppstart 2018 er vi nå godt i gang med å rigge og holde informasjonsmøter med aktuelle samarbeidspartnere. Her ser vi at det blir svært viktig å jobbe tett opp mot oppvekst- og kunnskapstjenesten i
kommunen. Det blir en viktig oppgave å tenke samarbeid på tvers av kommunalområdene inn mot
denne brukergruppen. For å få et godt brukerperspektiv knyttet til arbeidet vil vi knytte til oss en
representant fra Barnekreftforeningen og 1-2 foreldre av brukergruppa.
Som en «Kick Off» for prosjektet tenker vi en halvdagssamling for aktuelle samarbeidspartnere både i
kommunene og ved sykehuset. Dette vil vi legge i auditoriet ved Sentralsykehuset i Vestfold i løpet av
våren. Dette vil også kunne være et utgangspunkt for videre nettverksbygging.
Når det gjelder kompetansehevende tiltak ut til ansatte i kommunene tenker vi at det kunne vært en
fordel å laget ett digitalt opplæringsopplegg og vi vil søke om forlengelse av prosjekt til 2019 for å
utarbeide og teste dette.
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«Måltidsvenn» - frivillighet
Prosjektet er et innovasjonsprosjekt hvor en vil se på mulighet for nye tiltak knyttet til ernæring, aktivitet og
frivillighet. Vi vil ha fokus på eldre hjemmeboende mennesker som bor alene, er lite aktive og som kanskje lider av
kroniske sykdom. Disse har ofte dårlig matlyst og lever på en ensidig kost.
Vi har fått midler fra Fylkesmannen i Vestfold til dette 1-årige prosjektet.
Prosjektets hovedmål
Frivillige som måltidsvenner bidrar til økt livskvalitet og har en forebyggende effekt på underernæring hos
hjemmeboende eldre i Horten kommune. Prosjektet gir også en økt bevissthet om lokal og økologisk mat.
Delmål:


Måltider basert på lokale råvarer og med spesielt fokus på økologiske råvarer.



Bedre helse hos eldre gjennom ernæringsfokus og positive måltidsopplevelser.



Gode kunnskaper om ernæring og lokale, økologiske matvarer hos alle involverte



Økt aktivitetsnivå hos de eldre.

Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, Nykirke bygdekvinnelag, USHT-V og Horten kommune.

Kommunen ønsker å sette fokus på tiltak som kan være til felles glede for frivillige som knyttes til prosjektet og
eldre som det ønskes å gledes med et godt måltid.
Piloten vil være i Nordfløyen på Gannestad hvor det bor 12 personer i små leiligheter, disse vil orienteres og tilbys
mulighet for deltakelse i prosjektet i første omgang. De har en fellesstue med spisebord hvor det er plass til alle
som bor der og det har også et tilhørende kjøkken. Dette vil også gi de som bor der en mulighet til å bli bedre
kjent med hverandre. Mulighetene for at noen av de som bor der kan være med å hjelpe til etter hvert er også
tilstede, enten med å dekke bord eller være med å tilberede måltidet. En håper også at en positiv ringvirkning her
vil være en økt sosialisering av beboerne i fellesrommet utover den tiden måltidet pågår.
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Prosjektgruppe
Anita Nilo

Prosjektleder, USHT-V

(Sylvi Jacobsen), sluttet høst -17

Demens /Frivilligkoordinator Horten Kommune

Stina Johannesen
Kari Mette Holm

Fagspl. Horten kommune
Landbruk, Fylkesmannen

Lisbeth Haugan

Landbruk, Fylkesmannen

(Stine Aarøe), sluttet høst -17

Hjemmetjenesten Horten kommune

Renate Ingulfsen

Hjemmetjenesten Horten kommune

Nora Ouff

Nykirke bygdekvinnelag

Rebekka Thorsen – ny høst -17

Hjemmetjenesten Horten kommune

Vi har hatt 11 prosjektmøter i løpet av året. Det ble tidlige i prosessen planlagt oppstart av tiltaket; uke 37, torsdag
14/9. I forkant av dette hadde vi et informasjonsmøte hvor brukere og deres familie ble invitert. Her ble også
ledelsen i HSO invitert.
En stor fordel i dette prosjektet er at de frivillige allerede er på plass ved prosjektstart. Vi trenger ikke bruke
ressurser på å rekruttere disse i første omgang. 9 flotte damer fra Nykirke bygdekvinnelag stiller som frivillige i

dette arbeidet.
Utarbeidelse av oppfølging av de frivillige ble satt. Det ble arrangert en samling i forkant av måltidsoppstarten,
hvor en gikk gjennom hva det vil si å være frivillig og gjensidig avtale mellom den frivillige og kommunen ble
undertegnet, sammen med taushetserklæringen som er utarbeidet. Det ble også gjort avtaler om jevnlig veiledning (1-2 x pr halvår). Fagsykepleier har ansvaret for disse samlingene.

Eks. menyer:
Bygdekvinnene har egne samlinger hvor de setter menyen og avtaler
seg imellom hvem som møter til de enkelte dagene. Det er også de som handler
varene som trengs til hvert måltid. Det er stort sett 8 av beboerne som deltar i
måltidet.
Det er i dette prosjektet ønsket å ha fokus på økologiske matvarer og kortreist mat.
Vi måtte gjøre en del henvendelser for å finne den beste mulige løsningen på dette.

Lettsaltet torsk m/smør,
poteter, gulerøtter og erter
fra Vestfold
Røkte pølser, poteter, kålstuing og gulerøtter
Karbonader m/løk fra
Vestfold, poteter og grønnsaker

Ingen optimal løsning var tilgjengelig. Disse råvarene produseres og leveres fra
forskjellige leverandører og det er ikke realistisk for bygdekvinnene å foreta innkjøp

etter disse premissene. Tilslutt ble det gjort en avtale med en kjøpmann som leverer noe etter disse kriteriene og
som gav oss en god samarbeidsavtale.
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Brukerne må selv betale for varene som brukes i tilberedelsen av måltidene. Det koster kr. 70 pr måltid.

Økonomiavdelingen i kommunen ble kontaktet for å høre hvilke tanker og muligheter de ser i forhold til økonomien. Løsning ble at den enkelte bruker får tildelt en tjeneste i kommunene som heter «måltidsvenn» og dette
inkludere utsendelse av regning fra kommunen en gang i måneden. Kjøpmannen sender regning til avdelingsleder i
seksjonen, som tar ansvar for å administrer dette opp mot økonomiavdelingen. Brukerne skriver også under på en
avtale som viser at de ønsker å delta på dette måltidet og hva det innebærer.
Hjemmesykepleien gjør også i samarbeid med bruker og fastlege en helsemessig status før oppstart. Her blir det
tatt BMI og blodprøver, samt en generell vurdering av bruker.
Prosjektet er markedsført i media, det er laget egne forklær med logo og utarbeidet og sendt informasjonsskriv til
aktuelle kandidater.
Så lang i prosjektet er det svært gode tilbakemeldinger både fra de frivillige og fra brukerne og deres
pårørende!

Videre er prosjektet nå i gang med en ny pilot på Ihlehaugen bofellesskap. Her blir det en viktig og stor jobb med å rekruttere
nye frivillige.
Det vil bli avhold kurs av kokkelauget for brukere og deres
pårørende, frivillige og ansatt i hjemmesykepleien.

Evaluering av tiltaket på Gannestad blir også en viktig jobb som
ligger foran oss.
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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 hadde i utgangspunktet en varighet fra januar 2016 og frem til mai 2017, men på grunn av

uforutsette hendelser måtte prosjektet avslutte samarbeidet med underleverandør i 2017 og tar opp igjen
arbeidet i løpet av våren 2018.
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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:
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. USHT-V avsluttet da samarbeide med Cynergi og samarbeidet videre i 2017 med ekstern

underleverandør om utvikling av e-læringsprogrammet.
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 samarbeidet USHT– V videre med ekstern leverandør som utviklet e-læringsprogrammet men på
grunn av noen utfordringer knyttet til samarbeid med ekstern underleverandør måtte USHT-V i 2017
avslutte samarbeidet, og skal i løpet av 2018 fullføre utviklingen av programmet, http://test.skill.im/

automagi/story_html5.html
E-læringsprogrammet er forventet lansert og publiseres på KS portalen, KS– læring, høsten 2018.
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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 gjennomført en korrektur av opplæringsprogrammet i samarbeid med Feber film i 2016 og 2017.
Det ble i arbeidet med korrigeringen også foreslått å utvikle en kortfilm på ca. 5 min som kan knyttes til
e-læringsprogrammet. Holdningsfilmen ble filmet ved tre ulike boliger i Vestfold i 2017, der tre ulike
brukerhistorier og ansatte løftes frem.
Programmet vil i løpet av våren 2018 re-lanseres med korrigeringer foretatt på bakgrunn av evalueringen, ny
kortfilm og ett nytt navn: Grunnleggende opplæring—HS Vestfold.
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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

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

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.
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.
Gjennom hele 2016 ble de forskjellige alternativene testet ut, selve bestillingsappen ble ikke klar, men det ble
lagt til rette for å gjøre bestillingene elektronisk fra slutten av 2016.
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Tjenesteutvikling – barn og unge med omsorgsbehov
Prosjektet ble videreført ut hele 2016 og halve 2017. Det er Larvik kommune som eier prosjektet med selv
appen, og som andre utviklingsprosjekter har dette tatt litt lenger tid enn planlagt.
Prosjektet samarbeidet tett med Larvik kommune og er klar til å ta i bruk appen så snart den er ferdig testet.
Det planlegges et erfaringsseminar i mars 2018, og etter det skal appen være i drift.
Testingen var vellykket og i november 2016 ble det vedtatt at prosjektet skulle over i drift med bruk av appen.
Organiseringen er nå godt testet og tilbudet kan implementeres i full drift.
Senter for omsorgsforskning sør har gjort et evalueringsstudie av ordningen som viser at det er positivt for
brukere, medarbeidere og litt mer utfordrende for tjenestekontoret.
Med hvilke omsorgstjenester skal kommunen møte barn og unge som har funksjonsnedsettelse?

Under er det bilde fra Sandefjords blad og Facebook siden til USHT-V.
Sandefjords blad hadde en stor reportasje om nettbestillingen i september 2018: «Mer brukerstyrte tjenester
med nettbestilling. USHT-V har testet ut mulighetene til å bestille avlastningstjenester når en har bruk for det.
Et morsomt og fremtidsrettet prosjekt som både tjenestemottakere og tjenesteytere er fornøyd med».
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Best Hjemme - i ny storkommune 2017
Best hjemme startet som pilotprosjekt i 3 hjemmetjenesteavdelinger i Sandefjord kommune 1. Mai 2013.
Pilotprosjektet varte ut året 2015. Formålet var utvikling av hjemmetjenesten med tverrfaglig team av
ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier som skulle tilby hjemmerehabilitering til pasienter
som hadde behov for det.
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 av pilotprosjektet i juni 2015 viste effekt av 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. Best Hjemme ble implementert i
6 ordinære hjemmetjenesteavdelinger i Sandefjord i løpet av vinteren 2016. Med politisk vilje, klare prioriteringer fra administrasjon og ledelse og tilskudd fra Rehabiliteringsmidler via Fylkesmannen lyktes det å
etablere Best Hjemme-team i avd Stokke og Andebu i 2017. Ved årsskiftet 2017 tilbyr 8 hjemmetjenesteavdelinger i Sandefjord kommune hjemmerehabilitering etter modell Best Hjemme. 16 dedikerte fagpersoner
med kompetanse på rehabilitering er ansatt for å gjøre mulig rehabilitering i hjemmet basert på pasientens

mål og forutsetninger.
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Tid som gave – frivillighetsprosjekt
Sandefjord kommune og USHT-V har med
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, Sandefjord
Kreftforening og Gleditsch - fondet startet og drevet
prosjektet Tid som gave.
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 er delt inn i flere
prosjektperioder med oppstart høsten 2014 og en
avslutning desember 2017.
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 blant annet sjekklister, samtalemaler,
samarbeidsavtaler og taushetserklæring.

Tid som gave har gjennomført tre rekrutteringsrunder og har tilsammen nå 20 frivillige 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. Prosjektet har også en teolog/coach og kreftkoordinator
som har ansvaret for oppfølgingen av de frivillige.
Det ble gjennomført en grundig evaluering av prosjektet og resultatene våren 2017 for å besvare
hovedmålsettingen. Og i løpet av 1 år og 7 måneder (høsten 2015—våren 2017) hadde de frivillige gitt totalt
1 163 frivillige timer. De hadde sittet 18 timer fastvakt og gitt 68 timer følgetjeneste, der de har fulgt
pasienter til undersøkelser både lokalt og sentralt.
I løpet av det samme tidsrommet har 22 pasienter hatt frivillige tilknyttet seg i sitt hjem. I hjemmene har de
frivillige vært ca. en gang i uken, noen ganger to, der varighet på oppdraget som helhet har variert, det lengste
oppdraget varte i 1,5 år. På lindrende har vi frivillige på inntil 3 ganger i uken, noen på dagtid, noen på kveldstid
og noen i helgene. Flere av våre frivillige går sammen på lindrende.
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
Mye av 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 startet i 2017 et pilotprosjekt som går ut 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 så allerede etter ett par måneder 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 . Det er to kommuner som i løpet av 2017
implementerte modellen utarbeidet i Tid som gave. På hjemmesiden til USHT-V finnes også en utdypende
sluttrapport der prosjektet og resultatene legges frem. Tid som gave publiseres som fagartikkel i løpet av 2018 i
Tidsskrift for omsorgsforskning.
Prosjektet vil vinter/vår 2018 gjennomføre en ny rekrutteringsrunde da etterspørselen etter frivillige er stor.
Prosjektet hadde offisielt en avslutning desember 2017, men prosjektet driftes videre frem til høsten 2018 med
støtte fra USHT-V. Kostnadene forbundet med prosjektet er en 30 % stilling, der 20 % er koordinator og 10 %
veiledning. Det arbeides videre i løpet av 2018 for en avklaring om prosjektet implementeres over i drift eller
avsluttes.

39

Et styrket felleskap - frivillighetssatsning innen HSO
USHT– V har etter søknader mottatt til sammen 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å
gjennomføre prosjektet Et styrket felleskap.
Formålet med prosjektet er å øke frivilligheten innen helse– sosial og omsorg (HSO) i Sandefjord Kommune,
med en målsetting om «et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralene,
enkeltpersoner, lag– foreninger og helse– sosial og omsorg (HSO)».
Det er i dag og i fremtiden et økende behov for å tenke nytt innen organiseringen av helse– og
omsorgstjenestene. Fremtidens omsorgsutfordringer kan ikke overlates til helse—og sosialtjenestene alene,

både lokalt og nasjonalt blir mer systematisk satsning på frivillighet trukket frem som et viktig element for å
møte utfordringene.
På bakgrunn av det overnevnte og egne erfaringer med Tid som gave, ønsker USHT-V i samarbeid med flere
aktører å utvikle en frivillighetsstrategi for HSO i Sandefjord kommune og gjennomføre konkrete tiltak.

Målgruppen for prosjektet er pasienter/brukere og medarbeidere innen helse—og omsorgssektoren.
Samt frivillige organisasjoner.

Hovedmålsettingen til prosjektet er; et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner,
frivilligsentraler, enkeltpersoner, lag—og foreninger og helse, sosial—og omsorg (HSO).

Prosjektet startet offisielt utad med en kick off på Hjertnes høsten 2017 og har en varighet frem til høsten 2018.
Prosjektets arbeid er omfattende, det søkes derfor om en videreføring av prosjektet også i 2019.
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Sør og prosessene sees todelt med

en intern og ekstern prosess, som deles inn i flere faser.
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Et styrket felleskap
Den interne prosessen handler om kartlegging og gjennomføring av konkrete tiltak i Sandefjord kommune for
bedret samhandling mellom kommunen og frivillig sektor. Den interne prosessen deles inn i 3 faser, som
omhandler forankring og kartlegging, utarbeidelse av rapport/strategi og gjennomføring av konkrete tiltak.
En viktig del av prosjektperiode tre blir å legge til rette og utvikle en frivillighetskultur innad i helsetjenestene
gjennom konkrete tiltak, samt bidra til et styrket samarbeid mellom sektorene.
Den eksterne prosessen handler om å kartlegge frivilligheten i Vestfold innen HSO for så å utarbeide en rapport
med funn i kartleggingen og med bakgrunn i nasjonale føringer.

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe og en arbeidsgruppe og samarbeider bredt med frivilligheten
og medarbeidere på tvers av kommunalområdene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med blant annet
Strategi– og samfunn og kommunalområdet kultur- friluftsliv, by og stedsutvikling.
Arbeidsgruppen brukte mye av 2017 på å forankre prosjektet og starte kartleggingen. Det ble gjennomført en
stor kick off på Hjertnes kulturhus med over 450 deltakere fra frivilligheten, lag– og foreninger, ledere, politikere, næringslivet og medarbeidere i tjenestene. Arrangementet ble en døråpner for prosjektet og ga en større
mulighet til å få kontakt med mange aktører i etterkant.
Et styrket felleskap er i 2018 en del av en større frivillighetssatsning i Sandefjord kommune.
Det er i løpet av 2017 gjennomført møter med de store frivillige organisasjonene, idrettsråd, eldreråd, ledere
og medarbeidere i tjenestene. Høsten 2017 ble det sendt ut spørreskjema til alle kommunalsjefer i Vestfold og i
starten av 2018 ble et kartleggingsskjema sendt ut til alle avdelinger i HSO i Sandefjord Kommune.
Prosessen med kartlegging vil fortsette i første del av 2018. Det gjennomføres parallelt med kartlegging også
tiltak, arbeidsgruppen er bedt om å bistå inn på avdelinger i HSO der samarbeidet mellom avdelingen og
frivilligheten har vært utfordrende. Det ble i første halvdel av 2018 satt i gang en plan for konkrete tiltak for å
bedre samarbeidet, blant annet tilbud om opplæring og oppfølging av uorganiserte frivillige, et systematisk

arbeid med en felles frivillighetskultur innad på avdelingene og en systematikk for aktivitet på avdelingen.
Det er forventet en avslutning på den systematiske kartleggingen av HSO, frivilligheten og pasient/brukeres
behov våren 2018. Det gjennomføres tiltak gjennom hele prosjektperioden blant annet en større
frivillighetskonferanse som arrangeres vår 2018 og et generasjonsting med målsetting om et felles
engasjement mellom generasjoner høsten 2018.
Den største delen av prosjektet blir å se på hvordan omsorgstjenestene bør organiseres for å sikre en
kontinuitet, utvikling og tilrettelegging for frivillighet til flere pasient– og brukergrupper i Sandefjord kommune.
En anbefaling av en organisasjonsmodell fremlegges med bakgrunn i kartleggingen høsten 2018. Det er
ønskelig med gjennomføring av større og mindre tiltak gjennom hele prosjektperioden og i 2019.
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Veiledende planer
Bruk av veiledende planer med terminologi fra ICNP® i bidrar til pasientsikkerhet og kvalitet.
Helsepersonell får et felles språk, og prosesstøtte i planlegging og dokumentasjon av helsehjelp.
Planene er i bruk i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten.
Helsetilsynet og forskning viser variasjon i kvaliteten på sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp
(Naustdal 2012, Vabo 2013, Ehrenberg og Enhfors 1999). I kommunehelsetjenesten er fritekst den vanligste
metoden for dokumentasjon, og det brukes mye tid til dette. Bruk av fritekst uten struktur gir risiko for
feiltolkninger av viktig informasjon, og det er utfordrende å innhente data til pasientoppfølging og samhandling.
I tillegg hindrer fritekst at data kan ekstraheres og benyttes i blant annet kvalitetsforbedringsarbeid.
For å oppnå bedre kvalitet og pasientsikkerhet er det nødvendig med strukturerte planer for helsehjelp og integrering av et felles standard språk.
Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP®) er en terminologi som støtter sykepleiepraksis, pasientbehandling og omsorg. Terminologien er utviklet for å dekke dokumentasjon av helsehjelp 24/7 og favner alle
områder innen sykepleie.

I januar 2014 startet Norsk Sykepleierforbund (NSF) et prosjekt med utvikling av standardiserte veiledende
planer kodet i International klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP). USHT –V og Norsk Sykepleierforbund
(NSF) har i fellesskap driftet prosjektet og gjennomført utvikling og testing av veiledende planer implementert
i elektronisk pasientjournal (EPJ). USHT –V hadde i sin del av prosjektet spesielt fokus på ernæring, og utviklet
og kvalitetssikret veiledende plan på dette området. USHT-V hadde også fokus på samhandling med sykehus
og fastleger når pasienter med risiko for underernæring flyttes mellom nivåene. De veiledende planene inneholder standard tekst, men kan også individuelt tilpasses med fritekst. Planene er utviklet for bruk i sykehjem
og hjemmesykepleie og ble testet i 5 kommuner.
Prosjektrapport ble levert i mai 2017. Ernæringsprosjektet mottok støtte fra Helsedirektoratet, og NSF bidro
med blant annet finansiering av prosjektleder og workshops.
Bruk av terminologi og dermed felles begreper, vil bidra til gjensidig forståelse mellom helsepersonell, og
veiledende planer gir prosess støtte i dokumentasjon. Det gir bedre kvalitet, 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.
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Veiledende planer
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 og videreutvikle veiledende planer ved bruk av ICNP terminologi



Integrere og teste planene i EPJ



Utvikle en metodikk for utvikling og kvalitetssikring av veiledende planer



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

43

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 kvalitetsindikatorer utviklet prosjektet i første omgang kunnskapsbaserte veiledende planer knyttet til disse fem
områdene:


Risiko for fall



Risiko for underernæring



Risiko for trykksår



Risiko for urinveisinfeksjoner



Risiko knyttet til legemiddelhåndtering

Prosjektet ble presentert for alle tre EPJ-leverandører, VISMA, Tieto og ACOS. ACOS la til rette for
implementering og testing av veiledende planer kodet i ICNP i sin pasientjournal Cosdoc.
Horten, Stokke, Sandefjord og Nesodden kommuner testet og evaluert planene. Revidert versjon ble så testet
i Sokndal og Stavanger høsten 2016.
Larvik, Kristiansand, Oslo og Tromsø som har andre leverandører, deltok i utvikling og kvalitetssikring og av
planene sammen med ressurspersoner fra ulike praksisfelt, sykehus og universitet.
I løpet av 2016 er det utviklet ni nye planer, blant annet på områdene tannhelse og kognitiv svikt. Disse ble
publisert i november 2017, og er ved årsskiftet anskaffet av 19 kommuner.

Gjennomføring
Opplæring og testing
Det ble gitt opplæring i alle pilotavdelingene. Opplæringen omfattet to timers undervisning for sykepleiere,
helsefagarbeidere og assistenter. Totalt fikk 350 medarbeider opplæring.
Undervisningen omfattet grunnleggende kunnskap i dokumentasjon av helsehjelp, kort innføring i
sykepleieprosessen og innhold i og bruk av veiledende planer. I undervisningen ble det lagt vekt på betydningen
av brukermedvirkning, god kartlegging og målrettede tiltak.
De veiledende planene ble testet i daglig drift i avdelingene. Bruk av plan forutsetter at det er gjennomført
kartlegging for de aktuelle risikoområdene. Ved kartlagt risiko skulle det utarbeides en plan for oppfølging.

I piloten innhentet vi erfaring fra medarbeidere omkring bruk av begreper, innhold og funksjonalitet i planene.
Prosjektet etterspurte hvordan planene fungerte som beslutningsstøtte, og hvordan brukermedvirkning ble
håndtert.
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Veiledende planer
Innhenting av erfaringer
Det ble gjennomført 2 spørreundersøkelser. En i forbindelse med opplæring og en ved pilotslutt. I tillegg ble
det gjort fokusgruppeintervjuer i alle kommunene, en til tre grupper i hver kommune.
Ledererfaringer og leders bruk av data fra EPJ i kvalitetsarbeid, ble belyst 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

Pilotering med testing av planene ble gjennomført i Stokke, Nesodden og Sandefjord i perioden oktober 2015
til juni 2016. Reviderte planer ble testet i Sokndal og Stavanger høsten 2016. Pilotavdelingene omfattet
hjemmetjenester, omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem korttid- og langtidsavdelinger.
Datasamling i pilotkommunene pågikk ut i 2017, og prosjektrapport ble levert i mai 2017.
Videreføring
Prosjektet ble avsluttet med rapportleveransen. Arbeidet med utvikling av planer er videreført i samarbeid
med NSF og akkreditert kompetansesenter for ICNP i Norge ved Universitetet i Agder. I tillegg arbeides det

med 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 for
helsepersonell i hele Norge. USHT –V har ikke søkt midler til selvstendig prosjekt i denne omgang, men bidrar
med faglig rådgiver/prosjektleder som finansieres NSF. USHT –V er aktivt deltaker på drøftings– og
planleggingsarenaer, og vil være en aktiv part i samarbeidet om utvikling av dokumentasjon og bruk av
terminologi framover.
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Elektronisk tavle for brukeroppfølging
USHT-V har vært deltagende i forprosjekt og utviklingsprosjekt av elektronisk tavle. Mange kommuner har
over flere år erfaring med bruk av manuelle tavler for oppfølging av brukere. For å få innsikt i og erfaring fra
bruk av elektronisk tavle har USHT-V vært deltagende i følgende prosjekt:
IKOS elektronisk tavle forprosjekt som ble gjennomført høsten 2015.
Prosjektet elektronisk tavle ble gjennomført gjennom 2016 og avsluttet juni 2017.
Prosjektets mål var at IKOS elektronisk tavle skulle bli et nyttig verktøy for alle norske kommuner.
«IKOS elektronisk tavle. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste»

IKOS elektronisk tavle var et Offentlig Forsknings- og Utviklingsprosjekt (OFU-prosjekt) i regi av Konsens og
med tilskudd fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Prosjektet ble gjennomført i 2016 – vår 2017, og var et
samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold (Sandefjord) og
kommunene Andebu, Holmestrand, Moss og Stokke. I januar 2017 ble Andebu, Stokke og Sandefjord
sammenslått til nye Sandefjord kommune
De deltagende kommunene hadde drevet omfattende utviklingsarbeid for å sikre kvalitet og
dokumentasjon, flere hadde tatt i bruk tavler for oversikt og kvalitet. Det var i prosjektet ulike
samarbeidsarenaer; -utviklingen i egen regi, i samarbeid med USHT Vestfold, deltagelse i KS’ nasjonale

læringsnettverk for gode pasientforløp og/eller som deltaker i Konsens’ interkommunale læringsnettverk.
Prosjektet drøftet nasjonale krav og anbefalinger i lys av egne erfaringer. Hvordan kan bruk av IKOS
elektronisk tavle bidra til kvalitet og effektiv brukeroppfølging i tråd med:


Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24-7”



KS-satsningen ”Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, samt psykisk syke og rus”



Arbeidet med helhetlige pasientforløp i Trondheimsregionen v/ Anders Grimsmo

Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse. Det er
også å legge til rette for ivaretakelse av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
IKOS skal være nyttig for ansatte og ledere innen alle tjenesteområder: hjemmesykepleie,
hverdagsrehabilitering, institusjon, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.
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, sikre oppfølging av pasienter med

funksjonssvikt, sikre gode pasientforløp og overgang til andre
tjenesteområder (både med sykehus og internt i egen kommune) sikre
jevnlig oppfølging og plassering av ansvar.
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Elektronisk tavle for brukeroppfølging
IKOS Kvalitetsstyring består av en Brukertavle med oversikt over alle avdelingens brukere. Man ser brukeres
helse- og livssituasjon, frister og status i oppfølgingen, hvem som har ansvar, uønskede hendelser og beskjeder.
Ansatte kan velge å se Mine brukere med brukere de har fått ansvar for. Et annet valg er Risikotavlen, som viser
status for de risikoområder og uønskede hendelser avdelingen følger med på. Det kan være områder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, som samstemming av legemiddellister og fallrisiko, eller andre forhold som avvist tjeneste
eller bruk av tvang. Ansatte på aktuell vakt har ansvar for oppfølging av nye og brukere med funksjonsfall.
Definerte tjenesteansvarlig og primærkontakt har ansvar for oppfølging over tid. Faste intervaller for
gjennomgang med definerte sjekklister for oppdatering og oppfølging.
Avdelingen kan definere kompetansebehov utifra faktisk pasientsituasjon, graden av 3-årig i direkte tjeneste.
Eks brukertavle:

Eks risikotavle:

Risikotavlen benyttes i tavlemøter:
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Elektronisk tavle for brukeroppfølging
Den nye IKOS programvaren legger til rette for integrasjon med de elektroniske journalsystemene (EPJ) som
kommuner benytter. De elektroniske tavlene har 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.
Pre pilotene 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. For Stokke, Andebu og Sandefjord sin del ble dette noe utsatt på grunn av
kommunesammenslåing. Nye piloter startet så sent som november 2017, evaluering og erfaringsinnhenting
februar 2018.

Hensikt med elektroniske tavler er :


Systematisere, effektivisere og styre arbeidsprosesser



Avklare ansvar og forventninger i forhold til oppfølging av brukere



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, plasserer ansvar for oppgaven



Sikre rett kompetanse og person til rett situasjon. Sikre at ansatte har god oversikt over brukere som skal
prioriteres

•

Kvalitet på tjenestene og systematikk rundt risikovurderinger sikres

•

Dokumentasjon i journalsystemet (EPJ) sikres, i fremtiden ved tilknytning til EPJ, integrasjon

•

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

Eks på grafer og rapporter
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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

samt til medarbeideres rolle som aktive

strategisk kompetanse og

bidragsyter i videreutvikling av gode kulturer for

kompetanseutvikling i egen organisasjon

læring. USHT skal være en pådriver for dette.

(Asplanviak og Fafo 2010).

USHT forsøker hele tiden å få klarhet i hvilke

Undersøkelser viser at kommuner som satser

opplevde behov for kompetanse våre medar-

på kartlegging av kompetanse og

beidere, ledere i kommunehelsetjenesten, i fag-

kompetansestyring skårer bedre på

miljøene, utdanningsinstitusjonene og bruker-

innovasjonsindikatorer (ibid).

organisasjonene har. Dette gjør vi ved å ha tett

Utviklingssenteret fokuserer på å utvikle,

kontakt med praksis og de andre miljøene både

utprøve, evaluere, og spre kunnskap om ulike

i formelle fora, men også i mer uformelle sam-

kompetansemodeller. USHT vil særlig

menhenger.

vektlegge implementering av kunnskap og økt

Målet er:

kompetanse blant medarbeidere i integrasjon
av kunnskap fra forskning, brukerkunnskap
og erfaringskunnskap i praksisfeltet. Det er
nødvendig å stimulere til økt

1) å utvikle gode kulturer for læring og
refleksjon som fremmer den enkelte medarbeiders etikk, kommunikasjonsferdigheter,
holdninger og kompetanseutvikling

endringskompetanse i virksomheten for å
kunne bidra til å realisere visjonen ”Utvikling
gjennom kunnskap”. Samtidig er det viktig å
bemyndige medarbeidere ved å sørge for at

kunnskap er tilgjengelig, og tilrettelegge for
kunnskap kan erverves og utvikles i
praksisfeltet.

2) å stimulere til refleksjon over
kunnskapsgrunnlaget og styrke
kompetansen i avdelingene på

kunnskapshåndtering med utgangspunkt
i modellen for kunnskapsbasert praksis
(KBP).
I 2018 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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Kartlegging av kompetansetiltak og-samarbeid mellom kommuner i
Vestfold og Sykehuset i Vestfold (SiV)
Bakgrunn:
For å kunne implementere og optimalisere pasientforløp fra hjem til hjem kreves økt samhandlingskompetanse.
Dette innebærer økt kunnskap i koordinering av tjenestetilbudet, kommunikasjon, og tilrettelegging for gode og
effektive forløp. Det faglige kompetansebehovet har også økt, herunder kompetanse i vurdering og diagnostikk,
samt kjennskap til prosedyrer.
Gjennom samarbeidsavtalen, delavtale g), mellom SiV og kommunene i Vestfold skal begge parter bidra til
kompetanseheving og kunnskapsoverføring.
Høsten 2016 forelå det ingen samlet oversikt over hva som foregikk på kompetanseområdet i regi av den
enkelte kommune og Siv, og USHT-V. Inntrykket var at partene i liten grad har samarbeidet systematisk om
hvilke kompetansetiltak som skulle gjennomføres for hvilke helsepersonellgrupper og i hvilken form.
Effektiv kompetansedeling og kompetanseutvikling er nødvendig for å lykkes i måloppnåelsen om god
pasientbehandling og gode omsorgstjenester på kort og lang sikt.

Mål:


Få oversikt over tiltak for opplæring og kompetansedeling mellom SiV, kommunene og USHT-V



Få oversikt over hvilke kompetansetiltak som er implementert for ulike yrkesgrupper i den enkelte kommunen og på tvers, og hva det er behov for å styrke



Få et datagrunnlag for videre prioritering og koordinering av kompetansetiltak



Få større forståelse og avstemte forventninger



Øke bevisstheten om et gjensidig ansvar for kompetansedeling



Bedre samhandling

Metode:
Dataene fra kartleggingen er basert på møter med ledere på virksomhetsnivå i kommunene og på seksjons– og
avdelingsnivå i SiV, der eksisterende møtearenaer i stor grad har vært benyttet. I tillegg har lederne besvart
egne kartleggingsskjemaer med detaljer fra hver enhet.
Det ble til sammen gjennomført 72 kartleggingsmøter, 42 møter i kommunene og 30 møter i SiV.
Funn:
Funnene fra kartleggingen viser at det arrangeres mange enkelttiltak i regi av SiV, USHT-V, nettverk, kommunene selv og andre aktører. Disse tiltakene er i liten grad koordinert, det finnes ikke en felles oversikt over til-

gjengelig kurs og fagdager som det er mulig å delta på, og invitasjoner som sendes ut når ofte ikke de riktige
målgruppene uavhengig av hvem som er arrangør. Rapporten med anbefalinger ble presentert for samhandlingsutvalget i Februar 2017.
Rapporten finnes på hjemmesiden til USHT-Vestfold og under denne linken:
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/
kurs-og-konferanser/rapport-kompetansedeling-og--samarbeid-4.pdf
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Vestfoldforum for Alders og sykehjemsmedisin
I 2011 startet Fylkeslegen i samarbeid med USHT-Vestfold
et kompetanseløp for sykehjemslegene i Vestfold. Det ble
gjennomført en omfattende kursrekke som til sammen over
4 år fulgte anbefalt kompetanseområde i alders og sykehjemsmedisin og resultert i 80 tellende timer fordelt på til
sammen 19 kurskvelder à 6 timer.
Kursprogrammet ble avsluttet i 2015, men etter fulgt av

etableringen av Vestfoldforum for alders og
sykehjemsmedisin. Forumet har et styre bestående av
sykehjemsleger, og representant fra SiV geriatrisk seksjon.
USHT –V fasiliterer driften og bistår i planlegging, koordi-

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.)

nering og gjennomføring av styremøter og arrangementer. Driften finansieres med støtte fra Fylkesmannen.

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 samhandlingsutvalget



Arbeide for meritterende sideutdanning i relevante spesialiteter



Arbeide for egnede EPJ systemer

Forumet er tilknyttet Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, og målet er å fortsette med jevnlig
kompetanseheving .
I 2017 er det gjennomført to kurskvelder hvor temaene var «Palliasjon i alders– og sykehjemsmedisin» og
«Diagnostisering av sår og hudlidelser i alders– og sykehjemsmedisin» . Gjennomsnitt deltagere på

kurskveldene har vært 20-30 personer.
Planen for 2018 er to kurskvelder. Det settes av tid på kursene til nettverksbygging og forum hvor deltagerne kan

drøfte og melde inn tema.
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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.

Holmestand kommune har deltatt i det nasjonale
læringsnettverket for innsatsområdet
«tidlig oppdagelse av forverret tilstand» i regi av

På overdosedagen i Sandefjord stilte ferdighetssenteret med HLR dukker som deltakerne kunne
trene på. Dette ble godt mottatt.

pasientsikkerhetsprogrammet. Ferdighetssenteret
har i 2017 bistått Holmestrand kommune med
implementeringen av dette innsatsområdet. Et av
tiltakene i denne tiltakspakken er å etablere
tverrfaglig undervisning og simulering.
Ferdighetssenteret har undervist superbrukere

I 2018 planlegges det en nettside for
Ferdighetssenteret der undervisning og simulering
vil systematiseres og ønsker og behov for
undervisningsopplegg skal kunne legges inn fra
kommunene.

(ressurspersoner) i Holmestrand kommune i hvordan de kan undervise i dette stoffet og hjulpet til
med tilpasning av undervisningsmateriell.
USHT-V har arrangert lokalt læringsnettverk i
Vestfold for dette innsatsområdet.
Ferdighetssenteret har undervist superbrukere fra
hver kommune slik det ble gjort for Holmestrand
kommune.
På initiativ fra programgruppen for samhandlingsforløpet i Vestfold, som er et samarbeid mellom
alle kommuner i Vestfold og Sykehuset i Vestfold,
har til sammen hatt 100 helsefagarbeidere fra

kommunene i Vestfold deltatt på undervisning i
ABCDE/ISBAR og ferdighetstrening eller simulering
på Ferdighetssenteret. Kurset fikk veldig gode
tilbakemeldinger.
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Velferdsteknologiuka 2017
USHT-V arrangerte sammen med Larvik kommune, Lardal kommune og Innovatoriet på Høgskolen i Sør-øst Norge en velferdsteknologiuke i uke 13. Uka ble finansiert med midler fra Fylkesmannen i Vestfold.
Velferdsteknologiuka ble arrangert på Sandefjord medisinske senter som hadde åpnet bare noen uker før.
Innovatoriet flyttet nesten hele sin utstilling til Sandefjord denne uka.
Det ble gjennomført kurs for ansatte i de tre kommunene på dagtid og utstillingen var åpen tre kvelder i uken for
innbyggerne. Kursene for de ansatte var på tre timer, og de var sammensatt ave en teoridel, en refleksjonsdel og
en omvisning i Innovatoriet. Kursene gikk to ganger pr dag, totalt 10 kurs.

Mellom 420 og 440 medarbeidere fra Larvik,

Tilbakemeldingene fra publikum var veldig bra, de

Lardal og Sandefjord deltok på kursene.

syns det var veldig fint å møte så mange terapeu-

Evalueringen fra Innovatoriet viser at alle var

ter som kunne svare på spørsmål rundt det med

veldig fornøyd eller fornøyd med dagen. De

hjelpemiddel.

muntlige tilbakemeldingene var veldig positive, de

Det var et veldig stort pluss å ha med terapeuter

likte godt måten dagen var oppdelt med både,

på utstillingene om ettermiddagen, de kunne i

teori, refleksjon og utstilling.

større grad svare på hvilke muligheter det er i

Det var litt over 200 innbyggere som besøkte

egen kommune enn de fra Innovatoriet kunne.

utstillingen på ettermiddagene. Den var åpen
tirsdag kl. 16-18, og onsdag og torsdag kl. 16-19.
Det virket som de syns det var spennende å se
forskjellige muligheter.
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Velferdsteknologiens ABC

KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i

USHT-Vestfold og USHT– Telemark hadde felles

Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig

oppstart på Velferdsteknologiens ABC i september

opplæringspakke for ansatte i de kommunale

2017. Oppstartsseminaret var i Skien med ca. 150

helse- og omsorgstjenestene.

deltakere som hadde meldt deg på ABC`en i disse

Utviklingssenter for sykehjem og

to fylkene.

hjemmetjenester har fått i oppdrag av

Fra Vestfold er det 77 deltakere fra kommunene

helsedirektoratet å bidra til gjennomføringen av

Larvik, Sandefjord, Nøtterøy/Tjøme, Horten,

Velferdsteknologiens ABC.

Tønsberg og Sande i Vestfold.

I Telemark og Vestfold samarbeider vi om dette og

Alle kommunene har sin egen ABC kontakt som

starter et løp høsten 2017.

organiserer gruppesamlingene.

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for
hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor
endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i
de ulike fasene av endringsprosessene.

Telemark og Vestfold har begge et midtseminar på

tre timer med tema jus og etikk. Det er planlagt et
felles avslutningsseminar 11. april med
gevinstrealisering som tema.

Det er en virksomhetsintern opplæring som
omfatter 5 temahefter, tverrfaglige ABC grupper
som møtes regelmessig og ett eller flere
fagseminarer underveis. Det bør beregnes ca. et
halvt år for å gjennomføre de fem temaheftene.
ABC gruppene består av 6 – 8 personer. Flere
kommuner kan samarbeide om å etablere grupper
hvis det blir for få deltagere fra egen kommune.
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Helsepedagogikk og etikk
LMS Sandefjord kommune, Sykehuset i Vestfold HF og USHT-V 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
KS-prosjektet ”Flink med folk” (Medarbeiderskap) og ”Etikk, kommunikasjon og samhandling”. For Lærings- og
mestringssentrene og spesialisthelsetjenesten er kurset en videreutvikling av tidligere gjennomførte kurs.
I 2017 ble det satt opp et kurs i oktober. Kurset var delt på to dager med ca. fjorten dager i mellom. Dessverre
ble det bare 20 påmeldte til kurset og vi valgte å avlyse på grunn av at inntektene for kurset ikke ville dekke
utgiftene.

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.

Innholdet i kurset er flere brukerhistorier og ansatte historier som det blir reflektert over. Det blir brukt
borddialog og etisk refleksjon som metode.
Temaene er det gode møtet, livsmestring og brukermedvirkning, jus i et brukerperspektiv og pårørendes
opplevelse av helsetjenestene.
Målet er å øke den helsepedagogiske kompetansen og utvikle arbeidsmåter som ivaretar brukermedvirkning og
som kan overføres til det praktiske og kliniske arbeidet.

Evaluering fra deltakerne var veldig bra i 2016. På bakgrunn av det planlegger vi et nytt kurs i 2018 etter
samme opplegg som tidligere.
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Demensomsorgens ABC
USHT-V 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.
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-V 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.

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 ABC-grupper. 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 2017:
Seminar:

Tema:

Fagseminar 24.05.17

Tema delir

46 deltakere

med Maria Krogseth, lege og stipendiat

7 kommuner
Fagseminar: 07.11.17

Tema: Yngre personer med demens

48 deltakere

med Per Kristian Haugen seniorforsker v/
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og
helse.

7 kommuner
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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 permene 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 17. 10. 2017

-Inn på tunet. Aktivitetstilbud på Vittersø gård v/ Kirsti Bårnes Vittersø.
-Betydningen av fysisk aktivitet, teoretisk tilnærming
og praktiske øvelser v/Åsve Murtnes fysioterapeut
og stipendiat

30 deltakere
4 kommuner

-Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen v/
Annica Midttun –Johansen, enhetsleder alderspsykiatris avd, sykehuset i Innlandet og Liv Myren
Oppstart ny gruppe: 31.10.17

- Marte Meo v/ Thera Skarpengland.

29 deltakere

- «I Tjukkasgjengens fotspor» v/Anne Pernille Rudi
- Musikk i miljøbehandling v/Kristi Stedje
-fysisk aktivitet og praktisk tilnærming til personer

2 kommuner

med demens v/Åsve Murtnes, fysioterapeut og stipendiat

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.
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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 18. 05. 2017

Eldre, rus og psykisk helse v/ Fred Rune Rahm,
seniorrådgiver ved Borgestadklinikken

53 deltagere
4 kommuner

Oppstartseminar 14.11.17 ble utsatt til vår 2018 på grunn av for få påmeldte.
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Månedens tema
Som et ledd i kompetansehevingen har USHT-V 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 innen HSO 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. Plakaten inneholder også viktige poeng fra kunnskapsoppsummeringen.
Det arbeides nå med et årshjul der aktiviteter i FoU og USHT –V blir vist. Årshjulet vil ha fokusuker som vil
gjenspeiles i Månedens tema. Eksempler vil være Lov-uke og etikk-uke.
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AKS – avansert klinisk sykepleie
USHT-V 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.

Internnasjonalt 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 og skal være ferdig våren 2018.
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

Evalueringen av kurset var veldig positiv og

felles læringsplattform for kommuner og

Sandefjord kommune tok i bruk kurset for hele

fylkeskommuner i Norge. Senere vil også andre

helse og omsorg i 2016. Ved utgangen av 2017 var

kommunale selskaper bli invitert til å være med.

det 746 helsefagarbeidere og assistenter som

Når portalen er fullt utbygd vil den få ca 500.000

hadde tatt eksamen. I tillegg til legemiddelkurset

brukere og dette blir i så fall den desidert største

er det flere gode e-læringskurs som blir benyttet.

nettbaserte læringsplattformen i Nord-Europa.

Et av disse kursene er grunnopplæringen for

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.

medarbeidere i tjenestene til utviklingshemmede.
Dette er et kurs som alle i denne tjenesten i hele
Vestfold skulle ha gjennomført innen 1.juni 2016,
og etter det skal alle nyansatte ta kurset som en
del av opplæringen til stillingen.

Sandefjord og Nøtterøy testet i 2015 ut et
legemiddelkurs for helsefagarbeidere og
assistenter som er utviklet i Telemark.

Flere kommuner og Utviklingssenter lager nå egne
kurs innen flere områder som vil komme på KS

læring.
Dette er kurset er gratis og vil sammen med intern
opplæring på arbeidsplassen gi godkjenning til å
dele ut medisiner.
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Samhandlingsforløp mellom kommunene i Vestfold og Sykehuset i
Vestfold
I forbindelse med handlingsplanarbeidet for 2015 besluttet «samhandlingsutvalget i Vestfold» at det skulle
utarbeides et generelt pasientforløp i et «hjem til hjem» perspektiv, kalt Samhandlingsforløpet i Vestfold.
Målgruppen er pasienter og brukere som pleie -og omsorgstjenesten i kommunene, fastlegene og
spesialisthelsetjenesten samarbeider om. Gjelder både somatikk og psykisk helse og rus. I realiteten er dette
voksne pasienter med kroniske sykdommer som er innlagt i spesialisthelsetjenesten.
Prosjektet er organisert som et «program» - og består av 11 tverrfaglige forbedringsteam – 7 kommunale (ett i
hver kommune) og 4 i Sykehuset i Vestfold (hver av pasientklinikkene).
Det benyttes «forbedringsmodellen» som det Nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet benytter som
forbedringsmodell.
Forbedringsteamene møtes jevnlig for å følge opp forbedringstiltakene som er satt i gang.
«Hjem til hjem» forløpet er delt i 2 faser og oppstart med det praktiske arbeidet var i oktober i 2016.
Fase 1 omhandlet trygg overføring fra spesialisthelsetjenesten – trygt mottak i kommunehelsetjenesten.
I denne fasen ble det jobbet med epikrisen, - spesielt med plan for videre oppfølging og samstemt legemiddelliste,
PLO helseopplysninger- og utskrivningsrapport.
Fase 2 startet oktober 2017 og omhandlet trygg overføring fra kommunehelsetjenesten – og trygt mottak i
spesialisthelsetjenesten.
Det er jobbet med å heve kvaliteten og standardisere meldinger som sendes elektronisk mellom kommune – og
spesialisthelsetjenesten.
Kommunene har jobbet med en rutine som har medført at utskrevne pasienter får oppfølging av sykepleier innen
3 dager etter utskriving og oppfølging av fastlege innen 14 dager etter utskriving (for pasienter med tjenester i
hjemmet).
Det er også igangsatt tiltak for å bedre kvaliteten i legehenvisningen til spesialisthelsetjenesten. Riktig legemiddelliste vil være et sentralt tema. Videre skal innleggelsesrapporten fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
standardiseres. Det er besluttet av «samhandlingsutvalget i Vestfold» at dette arbeidet videreføres i 2018.
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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
USHT-V. Etter at flere prosjekter er avsluttet, har vi nå ett forskningsprosjekt knyttet til USHT.

Forskningsprosjekt:
1.

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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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 frem-

viser disse pasientene mer spesifikke 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.

64

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 journal-

system (”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 fakto-

rer 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 12.01.2018:

- Prosjektoppstart var mai 2015.
- 210 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).
Opprinnelig var 211 pasienter inkludert i prosjektet, men en pasient har trukket sitt samtykke og alle innsamlede data vedrørende denne pasienten er makulert.
- 18 mnd. og 24 mnd. kontroller pågår. Alle inklusjonsbesøk, 6 mnd og 12 mnd kontroller er gjennomført.

Plan for 2018:
I løpet av juni/juli 2018 vil datainnsamling i prosjektet ferdigstilles. Plotting av data pågår, disse lagres på forskningsserver ved Oslo Universitetssykehus. Ananlyser og bearbeiding av data vil starte opp våren 2018 og preliminære resultater vil presenteres på Nordisk kongress i gerontologi som arrangeres i Oslo 2.-4. mai 2018. Statistiker Jurate Saltyte-Benth ved Universetet i Oslo vil gjøre de statstiske analyser, men prosjektleder Maria
Krogseth er ansvarlig for publisering av resultater fra prosjektet.
Vitenskapelige artikler planlegges å publiseres fra høsten 2018.
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Masteroppgaver
De var to masteroppgaver som ble brukt for datainnsamling i Sandefjord kommune.

Forfatter: Trine Flottorp
Tittel: Forekomst av underernæring blant hjemmeboende eldre med hjemmetjeneste ved bruk av Mini Nutritional Assessment (MNA) og Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Masteroppgave i avansert geriatrisk sykepleie
Institutt for helse og samfunn
Avdeling for sykepleievitenskap
Universitetet i Oslo

Forfatter: Rosanna Major

Tittel: Nutritional Status of Patients Living in Nursing Homes and Communal Dwellings for People with Dementia
Using MNA, MUST, and Nutritional Journal
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Oppsummering av resultater i 2017 og veien videre
I 2017 vektla USHT Vestfold en videreføring av

I 2018 videreføres mange av prosjektene beskre-

arbeidet med å forankre en organiserings- og

vet i rapporten. Det er ikke planlagt oppstart av

samarbeidsmodell for tiltakene.

flere nye prosjekter pr nå i 2018. Men USHT –V

Stimuleringsmidlene for 2017 fra Helsedi-

følger med på nasjonale føringer og satsingsområ-

rektoratet ble benyttet til å koordinere på-

der og gjør vurderinger om det er aktuelle oppga-

gående prosjekter, strategisk samarbeid,

ver for USHT.

søke tilskuddsmidler, rapportering og opp-

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

følging/samarbeid med personer i bistilling-

prosjekt som handler om barnepalliasjon, en kart-

er/engasjement.

legging og utvikling av tilbudet som gis til alvorlig

Målsettingen for 2018 er å sikre pågående

syke barn i kommunehelsetjenesten. Dette blir

fagutviklings- og forskningsprosjekter, erfa-

videreført i 2018 og vi håper det vil gi oss noen

ringsutveksling mellom kommuner, og videre-

veivalg videre.

utvikle interkommunalt samarbeid i henhold

2016 var preget av kommunesammenslåingen

til den overordnede strategiplanens føringer.

mellom Sandefjord, Stokke og Andebu. Dette har

USHT Vestfold deltar nå i fem interkommunale

også preget mye av 2017, men vi håper på et godt

nettverk der vi drifter fire av dem selv og samar-

arbeidsår i 2018. Fra 2017 inngikk USHT -V som en

beider om et.

del av organiseringen av ny FOU avdeling i Sande-

Alle nettverkene har representanter fra alle

fjord kommune. Leder for USHT– V er også leder

kommuner, spesialisthelsetjenesten, Høgskolen

for den nye FOU avdelingen.

Buskerud og Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold

I 2018 vil utviklingssenteret arbeide videre med

og noen har også med brukerrepresentanter.

organiseringen av USHT-V, strategier for arbeidet

Markedsføring og sosiale medier er et viktig

videre, oppstart– og videreføring av prosjekter

utviklingsområde for USHT Vestfold. Det ligger

samt implementering av verktøy og arbeidsmeto-

fortsatt et stort potensial i å markedsføre Utvik-

der i praksis. Samfunnsoppdraget fra Helsedirek-

lingssenteret med visuelle verktøy, markedsføre

toratet vil også legge føringer for det videre arbei-

aktivitetsplan og videreutvikle nettsider.

det i utviklingssenter i 2018.

”Utvikling gjennom kunnskap”
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