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Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesters overordnede
samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene
gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, nye løsninger
og nasjonale føringer.
Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike
metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, 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.
En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter, utviklingssentret
er politisk forankret i sin vertskommune. Vertskommunen bidrar med finansiering
og satser sterkt på utviklingssenteret som både skal være en drivkraft i egen
kommune samt en pådriver for de andre kommunene i fylket.
Utviklingssenteret er knyttet til fagutviklingsmiljøet i vertskommunen og
utviklingssenterets handlingsplan skal være forankret i vertskommunen.
Vertskommunen er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et
av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens
omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og
helhet.
Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes
aktivitet.
Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede
omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap
og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.

5

Visjoner og satsningsområder
Helsedirektoratets visjon for satsningen er: ”Utvikling gjennom kunnskap”
Visjonen uttrykker et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring
og utvikling, ansatte som reflekterer over praksis, erfaringer og omdanner dette til
kunnskap (Strategiplan 2011-2015, Hdir. 2010)

Nasjonale satsingsområder for 2018
•

Demensplan 2020

•

Innovasjon og velferdsteknologi

•

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av
pasientsikkerhetsprogrammet

•

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Utviklingssentrene skal samarbeide med fylkesmannen, senter for
omsorgsforskning og de øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.
Utviklingssentrene skal videre søke samarbeid med pasient, bruker- og
pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/
fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer,
frivillige organisasjoner og KS i regionen.

USHT - Vestfold
USHT Vestfold(USHT-V) arbeider kontinuerlig for å inkludere og få frem gode
erfaringer fra alle kommunene i Vestfold. 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 satsningsområder. 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-V er pådriver for at medarbeidere utvikler
kunnskapshåndteringskompetanse, styrke deres beslutningsgrunnlag og herav
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bidrar til bedre kvalitet på helsetjenesten som ytes.

Satsningsområder
•

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende

•

Faglig omstilling i tjenestene

•

Den nye hjemmebaserte tjenesten

•

Fornyelse og innovasjon

Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et
livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester i Vestfold.

Organisering og samarbeid
Målgruppene til det enkelte utviklingssenteret er ledere og ansatte i de
kommunale helse- og omsorgstjenester i eget fylke, først og fremst i sykehjem og i
hjemmebaserte tjenester.
Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle
pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykisks sykdommer,
rusavhengighet, utviklingshemming og omsorg ved livets slutt.
I tråd med føringer fra Helsedirektoratet er det etablerte et fag- og
samarbeidsråd for USHT-Vestfold.

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

Senter for omsorgsforskning sør

Seksjonsledere i Sandefjord

Fylkeskommunen, videregående

Kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Sykehuset i Vestfold
i Sandefjord
Brukerorganisasjoner
Kommuneoverlege Sandefjord
Arbeidstakerorganisasjoner
Samhandlingskoordinator for Vestfold
Representant fra Fagskolen
kommunene
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Univerisitetet i Sør-øst Norge
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Ansatte i USHT - V
USHT-V er organisert med en leder som også er leder for FoU enheten i Sandefjord
kommune.
I tillegg til leder har totalt 13 personer hatt et arbeidsforhold i forskjellige
stillingsstørrelser i Utviklingssenteret i 2018.
USHT - V har valgt 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, teolog, sykepleiere med
videreutdanning i intensiv, palliasjon, geriatri, vernepleier med videreutdanning i
helserett og sykepleier med master i helse- og sosial-informatikk.
Gjennom FoU enheten vil USHT-V også være tilknyttet vernepleiere, sosionomer,
barnevernspedagog, psykolog, fysioterapeuter og sykepleiere med ulike
videreutdanninger.
USHT-V har satset på tverrfaglig kompetanse både gjennom ansatte og som
samarbeidsparter.
Alle stillingene er eksternt og kommunalt finansiert. Midlene blir i hovedsak tildelt
for et år av gangen etter søknad på utlyste tilskudd.
Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Norsk sykepleierforbund er tilskudds
ytere for USHT Vestfold.

Roller, samarbeid og ansvarsfordeling
Utviklingssenteret skal være en rollemodell for helse- og omsorgstjenesten
i Vestfold og skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommuner,
spesialisthelsetjenestene, Høgskolen, Fylkes-mannen og Senteret for
omsorgsforskning.

Nettverksbygging i fylket
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT-V mange medarbeidere
i kommunene i Vestfold. Det systematiske samarbeidet skjer i hovedsak
gjennom de etablerte fagnettverkene som er forankret i lederforum- helse for
kommunalsjefene i Vestfold. Alle kommunene i Vestfold deltar i alle nettverkene.
USHT driftet i 2018 seks 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. 360 deltaker fra alle kommunene og spesialisthelsetjenesten med i
fagnettverkene.
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USHT-V vil i 2019 videreføre det systematiske nettverksarbeidet og drifte
nettverk innen demens, rehabilitering, psykisk helse og rus, funksjonshemmede,
dokumentasjon, sykehjemsmedisin, lindring og ressursnettverk for
ferdighetstrening og simulering. 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 ni måneder. Et
forbedringsteamene 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 og ble avsluttet høst 2018.
Det var læringsnettverk for «forebygging og behandling av underernæring»
og «læringsnettverk tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Dette er to av
innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet. Bakgrunn for å satse på
disse to innsatsområdene er at dette er to av de nye innsatsområder fra
pasientsikkerhetsprogrammet. De er pilotert på institusjon og hjemmetjeneste slik
at tiltakspakkene 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:
•

redusere pasientskader

•

bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

•

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 med avslutning høst
2018, «Forebygging og behandling av underernæring» og «Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand».

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 dettelæringsnettverket.
Oppstartsamling var i Sandefjord september 2017 med avslutning høste 2018.
Det var 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.
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Temaene i samling 1 var pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, målinger, fagtema
om underernæring og erfaringsutveksling. 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.
Samling to og tre ble gjennomført som planlagt. Erfaringer underveis viste at
forbedringsteamene ikke var klare for spredningsarbeid etter samling tre. På
bakgrunn av dette arrangerte vi en ekstra samling, noe deltakerne ønsket og
hadde nytte av.
De fleste forbedringsteamene målte på indikatorene som var tilgjengelig i
tiltakspakken og kan vise til resultater. Deltakerne opplevde nytteverdien av
tiltakene raskt.
Resultater fra evalueringen
Evalueringen ble gjort skriftlig etter hver samling der det var mulig for
forbedringsforslag og hvordan de opplevde dagen total sett.
Den viser at deltakerne har hatt stort utbytte av læringsnettverket med faglig
kompetanseheving, forbedringsmetodikk og læringsnettverk som metode for
implementering. Erfaringsutveksling opplevde deltakerne som veldig nyttig.
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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 var 12 forbedringsteam med 70 deltakere,
fordelt på Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten kommune. Forbedringsteamene
var tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.

Temaene i samlingene var pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, målinger, fagtema
om tidlig oppdagelse av forverret tilstand og gruppevis erfaringsutveksling.
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.
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
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undervisningen i sin egen enhet.
Samling to og tre ble gjennomført som planlagt. Erfaringer underveis viste at
forbedringsteamene ikke var klare for spredning av arbeidet sitt etter samling tre.
På bakgrunn av dette arrangerte vi en ekstra samling, noe deltakerne ønsket og
hadde nytte av.
De fleste forbedringsteamene målte på indikatorene som var tilgjengelig i
tiltakspakken og kan vise til resultater. Deltakerne opplevde nytteverdien av
tiltakene raskt i det kliniske arbeidet og opplevde at pasienter fikk rett behandling
på riktig sted. Noen ganger forhindret det en innleggelse og andre ganger ble
pasienten lagt inn på et høyere behandlingsnivå i riktig tid.
Resultater fra evalueringen
Evalueringen ble gjort skriftlig etter hver samling der det var mulig for
forbedringsforslag og hvordan de opplevde dagen total sett. Erfaringsutveksling
opplevde deltakerne som veldig nyttig.
Den siste evalueringen spurte vi om nytteverdien med å delta i et læringsnettverk
og der ble skår 4,4 (1=lite nyttig, 5=veldig nyttig)
Den viser at deltakerne har hatt stort utbytte av læringsnettverket med faglig
kompetanseheving, forbedringsmetodikk og læringsnettverk som metode for
implementering.
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Interkommunale fagnettverk
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT Vestfold mange medarbeider i
kommunene i Vestfold. USHT deltar i syv interkommunale nettverk.
Fagnettverk 2018:
1. demens
2. kreftomsorg og lindring
3. funksjonshemmede
4. psykisk helse og rus
5. rehabilitering
6. ferdighetstrening og simulering
7. dokumentasjon
Nettverkene skal være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.
Målet er å øke kompetansen i kommunene og spesialisthelsetjenesten samt
styrke det tverrfaglige samarbeidet innen ulike fagområder på tvers av
kommunegrenser, 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, Universitetet i 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.
Mål:
•

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, deltagelsen 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 som sammen med USHT er bestående av en
representant fra følgende kommuner: Horten, Tønsberg, Larvik og Sandefjord,
samt to representanter fra spesialisthelsetjenesten og en representant fra Aldring
og Helse.
Disse planlegger fagseminar og nettverkssamlinger etter temainnspill fra øvrige
deltagere og nasjonale føringer
Aktivitet:
I 2018 ble demensnettverket gjenopptatt og alle tidligere deltagere ble invitert
inn. I tillegg kom det inn mange nye deltagere. Til sammen består nettverket
nå av 41 representanter fra 8 kommuner. Det har blitt avholdt to samlinger i
nettverket i 2018.
20 september 2018 deltok 30 ressurspersoner på samling i Horten. Siden mange
var nye inn i nettverket var fokuset denne gangen på forventninger til nettverket
og erfaringsutveksling.
22 november 2018 var en todelt fagdag der nettverket hadde samling før lunsj og
siste del av dagen var et fagseminar som var åpent for alle. 30 ressurspersoner
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deltok på fagsamlingen der fokus var frivillighet. På fagseminaret etter lunsj, der
Pernille Bruusgaard hadde innlegg om overmedisinering i eldreomsorgen, var det
78 deltagere. Deltagerne var sykepleiere og leger fra alle kommunene.
I 2019 er det planlagt fagsamling 28 februar og fagsamling/fagseminar 21 mai.

Nettverk for ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende
behandling
Fra 2018 er det 7 kommuner som deltar i nettverket med én 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. Styringsgruppen er ikke i funksjon, slik at det er arbeidsgruppen som drifter
nettverket. Den består av to representanter fra SIV HF, én kommune i Vestfold
(Tønsberg), én representant fra Kreftforeningen og 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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Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra USHT-V støttet nettverk for
ressurssykepleiere med kr. 70 000, - Pengene er anvendt i hht søknadsteksten for
2018, der gjennomføring av nettverkssamlinger er hovedmålet.
•

Halvdagssamlingene og introduksjonskurset har funnet sted i ett av
Auditoriene på SiV.

•

Heldagssamlingen ble arrangert på Torp konferansesenter som ga en fin
mulighet for gruppearbeid.

•

Det har vært samlet fra 60 – 100 sykepleiere hver gang og alle 7 kommuner
og SiV HF har vært representert

•

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/
Torp konferansesenter.
Aktivitet:
I 2018 har det vært arrangert 2 halvdagssamlinger, ett introduksjonskurs for nye
ressurssykepleiere og en heldagssamling hvor også ledere ble invitert.

Tema samling 1: 28.02.18
En sammenhengende helsetjeneste – hva skal til?
Tema samling 2: 16.05.18
Kommunikasjon med alvorlig syke og døende
Introduksjonskurs – 19.09.18
Grunnleggende palliasjon og introduksjon til ressurssykepleiernettverket
Heldagssamling med ledere – 21.11.18
«På liv og død» - pasienttilpassede forløp for
palliative pasienter. Ressurssykepleier sin rolle.

Det skal gjennomføres to halvdagssamlinger og en heldagssamling ila
2019. Det er planlagt samling i februar, mai og november. Tema vil være
immunterapibehandling og bivirkningshåndtering, palliasjon til andre diagnoser
som KOLS, kronisk hjertesykdom/nyresykdom og nevromuskulære lidelser og
samarbeidsprosjekter mellom nivåene som palliativ plan og kompetansebroen.
USHT-V vil søke Fylkesmannen om økonomisk støtte også for 2019 til å arbeide
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systematisk med ressurssykepleiernettverket i Vestfold, bl. a. med fokus på
kompetanseheving i henhold til kompetanseplanen. Arbeidsgruppen for
nettverket har også spilt inn til samarbeidsutvalget ette ønske om føringer på hva
nettverket skal fokusere på fremover for å sikre god drift.

Fagnettverk funksjonshemmede
Nettverket ble opprettet i 2011 for ansatte som gir tjenester til mennesker med
utviklingshemming og ulike former for funksjonsnedsettelser. Alle kommunene,
Signo, Vidaråsen og spesialisthelsetjenesten ved Glenne og Habiliteringen er
deltagere på nettverksmøtene.
Nettverket består av to til åtte representanter fra hver kommune som arbeider
med fagutvikling eller er særlig interessert i fagfeltet.
Mål:
•

Øke kompetansen i de deltagende kommunene og
spesialisthelsetjenesten.

•

Styrke tverrfaglig samarbeid innen fagområdet på tvers av
kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.

•

Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.

•

Samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold om
kompetanseheving innen fagfeltet

Aktiviteter:
Nettverket har hatt fire samlinger i 2018.
Innholdet på samlingene har vært:
•

erfaringsutveksling

•

dokumentasjon

•

hvordan lage gode tiltaksplaner

•

velferdsteknologi

•

etikk

Den siste samlingen i 2018 deltok nettverket på etikkseminar med Henrik Syse.
Nettverket ønsker å fortsette med samme arbeidsform i 2019, og det er planlagt
fire nettverksmøter. Det legges videre opp til en fagdag som vil avholdes i
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samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold.
Det vil velges nytt arbeidsutvalg på første samling 1 mars 2019.

Fagnettverk psykisk helse og rus
Det interkommunale fagnettverket ble opprettet i 2012. Alle kommunene
i Vestfold er representert, og i 2018 har det vært et 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.
Kommunene har fra to til seks representanter, i tillegg velger
erfaringskonsulentene i kommunene to representanter til nettverket.
Mål:
•

Øke kompetansen i de deltagende kommunene.

•

Styrke tverrfaglig samarbeid 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.

Aktivitet:
I 2018 har nettverket hatt tre møter, alle møte har vært i Stokke. Det har også i
2018 vært en del utskifting av deltagerne i nettverket, men det er fortsatt en del
som har vært med fra oppstarten i 2012.
Det har vært i gjennomsnitt 18 deltakere på nettverksmøtene, og sakene har
vært blanding av erfaringsutveksling og innlegg fra eksterne samarbeidsparter.
Noe av temaene som har vært opp i fagnettverket er:
•

Nytt lovverk

•

Sammenslåing av kommuner og endring av tjenestene

•

Samtykkevurderinger

•

Pakkeforløp

•

Erfaringer med pårørendesamarbeid
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Nettverket ønsker å fortsette med samme arbeidsform i 2019, og det er planlagt
fire nettverksmøter.
Det vil velges nytt arbeidsutvalg på første samling 1 mars 2019.

Fagnettverk Rehabilitering
Nettverket ble etablert i etterkant av rehabiliteringskonferanse arrangert
pilotprosjekt Best Hjemme, Sandefjord kommune og USHT i samarbeid med
Fylkesmannen i Vestfold i april 2015.
Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling
og utveksling av rehabiliterings-kompetanse på tvers av kommunegrenser og
omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god
behandling for pasienten/brukeren.
Mål:
• 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 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.
Aktivitet:
Et arbeidsutvalg bestående av en representant fra Larvik kommune
(fysioterapeut, Presteløkka), to representanter fra SIV (2 ergoterapeuter,
Kysthospitalet) og to representanter fra vertskommunen Sandefjord (1 vernepleier
og 1 ergoterapeut) har sikret gjennomføring av to fagnettverksmøter og dobbel
fagdag i 2018.
Temaer for nettverksmøter og fagdag ble satt på bakgrunn av innspill fra
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nettverket;
•

17.04.2018: Nasjonal opptrappingsplan habilitering/rehabilitering. Hvordan
håndterer kommunene denne? Presentasjon ved Tønsberg kommune.
Rehabiliteringsbegrepet i endring. Hvordan vil ny definisjon endre praksis?
Innspill og refleksjoner.

•

04.09.2018: Effekt av rehabilitering? Hvordan måles effekt? Og hvem måler
effekt? Gruppearbeid og drøfting på tvers av tjenestenivå, kommuner og
roller.

•

12.11.2018: Fagdag: Den geriatriske rehabiliteringspasienten

•

13.11.2018: Fagdag: Syn og rehabilitering.

Nettverksmøtene har tre timers varighet og blir lagt til etter lunsj.
Fagdagene er åpne for alle medarbeidere i kommunene og
spesialisthelsetjenestene innen fagfeltet rehabilitering. Det har vært god
oppslutning om samlingene; ca. 35 deltagere på nettverkssamlingene og ca. 130
deltagere på fagdager om geriatri, syn og rehabilitering.

Fagnettverk for ferdighetstrening og simulering
USHT-V gjennomførte et prosjekt i 2012-2015 med mål å teste ut og etablere
et interkommunalt ferdighetssenter i Vestfold, og at kommunene etablerte
ferdighetsrom i hver enkelt kommune. Målet med disse rommene var å øke
kompetansen hos ansatte. Det er ulikt hvordan disse ferdighetsrommene blir
drevet.
En kartlegging av kompetansetiltak og samarbeid i kommunene i Vestfold og SIV
(2017) viser at ferdighetsrommene i liten grad blir brukt. Det er ikke etablert noe
nettverk eller koordinering av ferdighetstrening i Vestfold, instruktørene har ulik
bakgrunn og sertifisering og opplæringen i ferdighetsrommene gjennomføres ikke
etter lik standard.
Rapporten vises at det er behov for å systematisere instruktøropplæringen og
undervisningen, og bli enig om hvilken rolle kommunene med sine ferdighetsrom
og opplæringssentre skal ha for til sammen å kunne gi et godt opplæringstilbud
som gagner helsepersonell i alle kommuner og sykehus i Vestfold.
Mål:
•

Danne et interkommunalt nettverk for ferdighetstrening og simulering med
erfaringsutveksling, faglig oppdatering og utarbeidelse av felles standard

og mal på ulike områder.
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Aktivitet:
2018 har blitt brukt til å planlegge ressursnettverket og til å opprette en
arbeidsgruppe.
Alle kommunene i Vestfold fikk tilbud om å ha en deltaker i arbeidsgruppen. Ikke
alle kommunene ble med, men følgende kommuner og institusjoner har med
deltakere: Færder, Horten, Sandefjord, Holmestrand, Larvik, Tønsberg, USN og SIV.
Det er planlagt to samlinger første halvår i 2019. Første ressursnettverksamling blir
avholdt 5. Februar, andre samling 9. Mai.

Fagnettverk dokumentasjon
Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenesten i Vestfold (USHT-V) gjennomførte i perioden 2015-2017 et
prosjekt med mål om å utvikle og teste veiledende planer med ICNP i elektronisk
pasientjournal (EPJ) i kommunehelsetjenesten. Prosjektet ble videreført i 2018 og
det er nå utarbeidet 27 veiledende planer. USHT-V ser viktigheten av fortsette
arbeidet og ønsker å bidra til implementering og videreutvikling av veiledende
planer med ICNP ved å etablere et fagnettverk i Vestfold med dette som formål.
Mål:
Fagnettverket skal sammen med arbeidsgruppen
•

Utvikle flere kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av ICNP

•

Evaluere eksisterende planer

•

Implementere veiledende planer og ICNP

•

Dele kompetanse

•

Etablere samarbeid med utdanningene

•

Etablere samarbeid med flere utviklingssentre

Aktivitet:
Fagnettverket ble startet med kickoff 12 desember. 112 personer fra hele fylket
var samlet på Torp konferansesenter for tre timer med faglig påfyll. I etterkant
av fagsamlingen vil kommunene finne sine ressurspersoner, 2-6 personer fra hver
kommune, som skal utgjøre fagnettverket.
Første samling i fagnettverket er planlagt 6 mars 2019. Her skal tema være
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holdninger til dokumentasjon og det juridiske aspektet av dokumentasjon av
helsehjelp.

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved
livets slutt
Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet denne
opplæringspakken og USHT er oppfordret til å drifte denne sammen med
kommunene.
Intensjonen er å til rette legge for gode tjenester der folk bor, altså i
kommunehelsetjenesten. For å få dette til trenger kommunene bedre
kompetanse innen lindring, spesielt helsefagarbeidere mangler denne
kompetansen.
USHT-V drifter denne opplæringspakken med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i
Vestfold.
USHT har ansvar for å utdanne og veileder mentorer som defineres av
kommunene.
Kommunene har ansvar for å rekruttere personell som har behov for
opplæringen, sammen med en mentor som kan veilede gruppene.
Fagstoffet er organisert i fire fagemner og det vektlegges grunnleggende
kunnskap og helsefagarbeiderens oppgaver knyttet til behandling og omsorg til
pasienter med kort forventet levetid.
Arbeidet med de ulike emnene foregår som en kombinasjon av individuelt arbeid
og arbeid i en gruppe med samlinger etter hvert emne.
Aktivitet:
Vår 2018 sendte USHT ut invitasjon til alle kommunene i Vestfold om oppstart
mentorsamling.
Det ble påmeldt personer fra Holmestrand-, Tønsberg-, Færder- og Sandefjord
kommune. Dette i tillegg til en fra Re- og en fra Sandefjord kommune som hadde
kjørt pilot på opplæringspakken i 2017.
Vi gjennomførte en mentorsamling 21.august for 6 mentorer, i tillegg fikk 2
mentorer opplæring i egen kommune, altså har vi nå 8 mentorer for denne
pakken i Vestfold.
Når mentor har gjennomført opplæringen i regi av USHT har denne ansvar for
å rigge gruppesamlinger i egen kommune, noen har kjørt en gruppe på 4-8
deltakere, men andre har flere grupper.
USHT holder kontakten med mentor og er tilgjengelig ved behov.
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USHT har også arrangert en fagsamling for alle som deltar i opplæringen, denne i
forbindelse med en halvdag midtsamling for mentorer.
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Prosjekter innen fag- og tjenesteutvikling
Det kan være vanskelig å skille mellom utviklingsarbeid og forskning. En enkel
formulering på dette skillet er at utviklingsarbeid er anvendelse av ny og
eksisterende kunnskap sammen med praktisk erfaring.
I utviklingsarbeid skal en systematisk utvikle eller videreutvikle modeller, prosesser
og systemer i den hensikt å forbedre tjenesten. Målet er tjenester av god kvalitet
som kommer pasienter, pårørende og ansatte til gode.
I 2018 har vi hatt fokus på å sikre videreføring av igangsatte prosjekter og
videreføring av et forskningsprosjekt innen delirium hos hjemmeboende eldre.
USHT Vestfold har en aktiv rolle innenfor mange utviklingsfelt, både lokalt og
nasjonalt.
Eksempelvis gjennom IKOS elektroniske tavler, implementering av nasjonale
retningslinjer for underernæring, utvikling av veiledende planer for bruk
i kommunale helsetjenester, pasientsikkerhetsprogrammet, utvikling av
opplæringsprogram i forhold til kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Utviklingssenteret ønsker å styrke innsatsen på implementering av elektroniske
verktøy i utvikling av tjenesten, og disse brukes aktivt i prosjektene for å heve
kvaliteten på tjenesten og bedre pasientresultater. Eksempelvis gjennom
prosjektet” Nettbrett”.
Med bakgrunn i oppdraget fra Helsedirektoratets har Utviklingssenteret hatt et
ekstra fokus på kompetansehevende tiltak i tjenestene til utviklingshemmede
gjennom flere små prosjekter og fagdager. Dette vil ha videre prioritet i 2019.
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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 økonomisk
støtte fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, samt fra Sandefjord Kreftforening.
Oppstart prosjektet var høst 17, hvor en tverrfaglig prosjektgruppe jobbet med
hvordan vi skulle rigge prosjektet. Videre er det jobbet i mindre arbeidsgrupper
med de forskjellig problemstillingene som kom frem.
Bakgrunn for prosjektet:
• Økt innbyggertall etter kommunesammenslåingen
• Kreftpasienter lever lenger med sin sykdom grunnet bedre
behandlingsmuligheter
• Samhandlingsreformen gir kommunene et større behandlingsansvar
• Innføring av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten fører til flere henvendelser for
tidlig oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten
• Antallet krefttilfeller øker
• Nasjonale føringer om mer «hjemmetid» for pasienter med alvorlig sykdom
Prosjektet målsetting:
Prosjektet primære hensikt er å samordne og kvalitetssikre tjenestetilbudet innen
lindring i nye Sandefjord kommune.
Delmål:
• Pasienter i en palliativ fase kan tilbringe mer tid i hjemmet
• Pasienter 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 de kommunale tjenestene
For å finne best mulige svar på dette har det blitt utført kartlegging av de
forskjellige tjenesteutøverne som er involvert rundt denne brukergruppa. Vi har
sett på hvordan andre kommuner organiserer disse tjenestene, samtidig som vi
har innhentet teori som har kunnet svare opp noen av delmålene vi har satt oss.
Ved årsskifte 2018/2019 er prosjektet i ferd med å fullføres og siste hånd på
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rapporten skal bistå til at vi får en fin rapport som skal forelegges ledergruppa til
helse- og sosialsjefen i kommunen.
Rapporten kan leses på nettsiden til USHT-V: https://bit.ly/2CEuvop(forventes
ferdig mars-19)

Barnepalliasjon: Borte bra- hjemme best
Borte bra – hjemme best er et prosjekt for alle kommunene i Vestfold fylke i regi
av Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjeneste - Vestfold. Prosjektet startet
i høst 2017. Vi har mottatt økonomisk tilskudd fra Fylkesmannen, under tildeling
lindring.
Hovedmål:
Gi barn og ungdom med en livstruende og livsbegrensende tilstand/sykdom
mulighet til å være mest mulig hjemme hos familien.
Prosjektet formulerer fire delmål:
1: Få en oversikt over behov og ressurser
(både hos barn/familie og de ulike tjenestene rundt barnet.
2: Gi økt kompetanse innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene
3: Etablere gode samhandlingsrutiner mellom 1. og 2.linjetjenstene
4: Etablere av tverrfaglig interkommunalt nettverk
Hva er barnepalliasjon?
«Barn og ungdom i Norge med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres
familie bør tilbys palliativ oppfølging i henhold til WHO`s definisjon og utdypning.
Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske,
psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og
varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie. Barnepalliasjon omfatter
alle barn fra 0-18 år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen
og som lever ut over denne alder.» Helsedirektoratets nettside.
Hva har vi lært så langt?
Utfordringer knyttet til sentrale begreper:
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Barnepalliasjon
Flere av fagmiljøene er enten ukjent med begrepet eller de har en snever
forståelse.
Sykdom. «Sara er til vanlig ikke syk. Men når hun har influensa, da er hun syk.»
Mor til barn med livstruende og livsbegrensende tilstand.
Barna/familien og helsevesenet
Mange av barna i målgruppen har til tider liten eller ingen kontakt med de
tradisjonelle helsetjenestene (fastlege, hjemmesykepleie). «Helsebiten» ivaretas
via helsesøster, skole/barnehage (fysioterapeuter, ergoterapeuter, assistenter).
Samarbeid mellom fagmiljøer
Ulike fagmiljøer som hjelper barnet har liten eller ingen kontakt med hverandre
Ulike dokumentasjonssystem som ikke kommuniserer med hverandre
Koordinering og tilrettelegging
For å sikre at barnet får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud skal barnet få tilbud om en koordinator og en individuell plan.
Foreldre koordinerer mye selv.
Avlastning
Viktig med tilrettelagte tilbud for denne brukergruppa
Sluttrapport er under utarbeidelse, finnes på nettsiden; https://bit.ly/2CQUeKA
(mars 2019)

Måltidsvenn
Prosjektet er et innovasjonsprosjekt hvor en ser på mulighet for nye
tiltak knyttet til ernæring, aktivitet og frivillighet.
Vi har 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 (20172018).
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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 er i Nordfløyen på Gannestad hvor det bor 12 personer i små leiligheter,
disse har fått orientering og er tilbudt mulighet for deltakelse i prosjektet. Det er
en fellesstue på huset med spisebord hvor det er plass til alle som bor der og det
har også et tilhørende kjøkken. Dette vil også gi beboerne en mulighet til å bli
bedre kjent med hverandre. Mulighetene for at noen av de som deltar 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.
De 8 frivillige som er involvert i dette tiltaket kommer fra Nykirke bygdekvinnelag
og møter 2 stykker en gang i uka og tilbereder et deilig middagsmåltid i lokalene
på huset. Brukerne betaler for måltidet, slik at utgifter til matvarene som brukes
dekkes av dette.
Det er svært gode tilbakemeldinger fra alle involverte i prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet august 2018 – er nå i drift.
For ytterligere informasjon se fullstendig prosjektrapport på: https://bit.ly/2HtjRqh

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
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metoder som er brukt og hvilke grenseverdier som er satt for å stille diagnosen».
Feil- og 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» handlet om å utvikle et e-læringsprogram
med tilhørende verktøy i samarbeid med eksterne leverandører. Prosjektet tok
utgangspunkt i en allerede utviklet film «Måltidets muligheter». Formålet med
prosjektet var 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, kunne 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.
Mål: 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.
I 2018 har USHT-V jobbet med å utvikle en ide der spillteknologi kunne være en
læringsplattform.
Årsaken var å tenke innovativt og teste ut en annen form for e-læring. Spillet
er tenkt å kunne bruke på mobiltelefon ved en app eller på internett. Målet er
å kompetanseheve helsepersonell i å benytte et verktøy for å risikovurdere for
underernæring og tiltak for underernæring. Det er valgt å bruke verktøyet MUST i
spillet da flere kommuner i Vestfold benytter dette.
Spillet er utviklet i samarbeid med KapOow. Det er i første runde utviklet en
demostasjonsvideo og videre utvikling av spillet er planlagt for 2019 hvis USHT-V
får innvilget midler fra ulike søknader.
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Demonstrasjonsvideo finnes her:
https://vimeo.com/313123614
Passord: must

«Et styrket felleskap» - frivillighet
USHT- V startet høsten 2017 prosjektet «Et styrket felleskap» etter tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen i Vestfold.
Formålet med prosjektet er å øke frivillighet innen helse- sosial og omsorg (HSO)
i Sandefjord kommune med en målsetting om «et styrket systematisk samarbeid
mellom frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, enkeltpersoner og helse,
sosial- og omsorg (HSO)».
Bakgrunn for prosjektet
Regjeringen har i St mld. nr. 25 (2005-2006) om framtidens omsorgsutfordringer
pekt på 5 utfordringer: det blir nye yngre brukergrupper, flere eldre med
hjelpebehov, knapphet på frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell,
manglende samhandling og medisinsk oppfølging, mangel på aktivitet og
dekning av psykososiale behov.
Alderssammensetningen i Vestfold er preget av en noe høyere andel i
aldersgrupper over pensjonsalder enn landssnittet ifølge rapport fra Vestfold
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Fylkeskommune. I et folkehelseperspektiv kan en slik aldersprofil bety både
muligheter og utfordringer.
Det er i dag og i fremtiden et økende behov for å tenke nytt innen organisering
av tjenestene, framtidens omsorgsutfordringer kan ikke overlates til helse – og
sosialtjenestene alene, både lokalt og nasjonalt blir mer systematisk satsning
på frivillighet trukket frem som ett viktig element for å møte fremtidens
utfordringsbilde.
Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-V) har gjennom prosjektet «Tid som gave»
(organisering av frivillige til alvorlig syke pasienter) sett en noe mangelfull
link mellom frivillighetssektoren og kommunale helsetjenester, og ser et stort
potensiale for å rekruttere flere frivillige systematisk inn til helse- sosial og
omsorgssektoren i Sandefjord kommune.
På bakgrunn av det overnevnte ønsker USHT- V i samarbeid med flere aktører
å utvikle en frivillighetsstrategi for HSO i Sandefjord kommune og gjennomføre
konkrete tiltak.
Prosjektet har varighet frem til våren 2019.
Prosessen
Prosjektet ses todelt med en intern og en ekstern prosess:
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 videre inn i 3 faser; som omhandler (1) forankring og
kartlegging, utarbeidelse av (2) frivillighetsmelding og gjennomføring av (3) tiltak.
En viktig del av den interne prosessen 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 utarbeid en rapport med funn fra kartleggingen og med bakgrunn i
nasjonale føringer.
Gjennomføring og samarbeid
USHT-V samarbeider med Senter for Omsorgsforskning Sør, HSO på tvers av
seksjoner, samt frivillig sektor i kartleggingsprosessen og ved gjennomføring av
tiltak.
Prosjektet gjennomføres i sin helhet i Sandefjord kommune og har på nåværende
tidspunkt avsluttet en omfattende kartlegging og forankring.
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Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført flere tiltak; (1) lagt til rette for
samarbeidsarenaer mellom frivillig sektor og kommunen, (2) prosjektgruppen har
anbefalt en organisasjonsmodell for HSO (for bedret samarbeid og videre arbeid),
(3) testet ut digitale verktøy for enklere kommunikasjon, (4) arbeidet mot HSO i
forhold til kulturendring.
Arbeide fortsetter vinter/vår 2019 og avsluttes med en frivillighetsmelding og en
konferanse mai 2019 (tentativ dato).
Frivillighetsmeldingen/strategien blir publisert og spredt til andre kommuner i
Vestfold. Prosjektgruppen vil stille seg disponibel for veiledning og implementering
av frivillighetsstrategi i Vestfold fylke.
For mer informasjon: https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/
utviklingsarbeid/Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste/Pagaendeprosjekter/et-styrket-felleskap/
Kontaktperson: ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no

Veiledende planer
Formål:
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.
Bakgrunn:
I januar 2014 startet Norsk Sykepleierforbund (NSF) et prosjekt med utvikling
av standardiserte veiledende planer kodet i International klassifikasjon for
sykepleiepraksis (ICNP). USHT –Vestfold (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.
For mer utfyllende beskrivelse av prosjektet se nettsiden:
https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/utviklingsarbeid/
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Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste/Pagaende-prosjekter/
veiledende-planer/
Våren 2018 ble det laget en plan for videreutvikling av veildende planer og
opprettelse av et interkommunalt nettverk.
Dette ble organisert som et prosjekt med USHT-V som eier og midler fra NSF som
også sitter i styringsgruppen.

I løpet av våren 2018 ble de siste planene fra 2017 ferdigstilt og man har nå 27
ferdige planer.
I løpet av høsten 2018 har arbeidsgruppen hatt 2 møter. Her har man utviklet
veiledende planer for obstipasjon, risiko for obstipasjon, diare og nedsatt evne til
å håndtere ileostomi, kolostomi, urostomi og nefrostomi. Disse blir ferdigstilt og klar
for videresending i løpet av januar 2019.
Videreføring:
Neste møte i styringsgruppen er planlagt 17. januar.
Man avventer oppgradering i cos doc for å få lagt inn de nye, ferdigstilte
planene som er laget.
I 2019 skal arbeidsgruppen arbeide videre med planer for eliminasjon.
Neste møte i arbeidsgruppen er planlagt 6. mars
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DigiPas_elektronisk tavle_IKOS
Sandefjord kommune er deltagende i prosjekt DigiPas, elektronisk tavle. Digitale
løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i
kommunehelsetjenesten
Prosjektet er et samarbeid mellom Sandefjord, Porsgrunn, Horten, Nedre Eiker og
Larvik kommuner, Universitetet i Sørøst-Norge, IMATIS AS, Sensio, Stiftelsen Sintef,
USHT-T.

Bakgrunn for prosjektet
Formålet med prosjektet er bedre forståelse for hvordan digitale verktøy og nye
arbeidsprosesser kan forbedre og effektivere kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
i kommunehelsetjenesten, samt gi ledelsen bedre beslutningsstøtte.
Sandefjord kommune har over flere år jobbet med utvikling og implementering
av elektronisk tavle, IKOS, i de ulike tjenesteområdene. Tavlene er utarbeidet av
Konsens AS, nå Sensio.
Det er utviklet ulike bruker og risikotavler utifra tjenestenes behov, involverte
seksjoner:
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I dette prosjektet skal Sandefjord kommune utvikle en logistikktavle for
Tjenestekontoret.
Prosessen
Både pasientsikkerhet og digitalisering i helse- og omsorgssektoren er identifisert
som sentrale områder i nasjonale føringer. Det vil bli investert i og innført ny
teknologi i kommunene i regionen de kommende årene. Teknologi kan gi
sanntids oppgavestøtte i arbeidsprosessene, sikre rolle- og ansvarsavklaring,
effektivitet og kvalitet.
Tavlene muliggjør samhandling internt og ekstern, bidrar til å sikre gode
pasientforløp, identifisering av risikoområder og bedre oppfølging av den enkelte
bruker.
Starten av prosjektet er å innhente kunnskap om de ulike arbeidsprosessene på
Tjenestekontoret. Konkretisering av arbeidsflyt utfra dagens situasjon, involvering
av personalet på Tjenestekontoret, utarbeidelse av tjenestereiser.
Gjennomføring og samarbeid
Vår/Høst 2019
Deltagerne i prosjektet vil ha ulike aktiviteter i egen kommune, arbeidsprosessene
internt i egen kommune avhenger av tidligere erfaring med bruk av elektroniske
tavler, status og andre interne prosjekter. Sandefjord kommune har hovedfokus
på utvikling av tavle på Tjenestekontoret, det er nedsatt en arbeidsgruppe
internt. 3 arbeidsgruppemøter er gjennomført.
I løpet av våren 2019 vil første versjon tavle på Tjenestekontoret være klar til test.
Man vil i prosjektperioden ha fokus på å understøtte dagens arbeidsflyt, sikre
elektronisk samhandling via tavler internt i kommunen.
Deltagelse i prosjekt DigiPAS skal bidra til at Sandefjord kommune utvikler
elektroniske tavler for å strukturere, tydeliggjøre og visualisere oppgaver og
ansvar knyttet til pasientsikkerhet til nytte for ansatte og ledere. DigiPAS har et
betydelig potensial for verdiskapning i kommunehelsetjenesten i form av økt
kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk. Kommunene vil yte
bedre helsetjenester til innbyggerne og frigjøre ressurser ved å bruke ressursene
riktig. Bedre pasientsikkerhet forebygger, gir bedre helse og utsetter økt behov for
helse- og omsorgstjenester.
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For mer informasjon:
https://www.konsens.no/forside/utviklet-for-kommuner
Kontaktperson: marit.dale.petersen@sandefjord.kommune.no

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark
USHT- V og USHT –T og KomUt er i samarbeid med 23 Vestfold og Telemark
kommuner deltagende i det Nasjonale programmet for velferdsteknologi.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet
for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk
velferdsteknologi

Velferdsteknologiprosjektet Vestfold og Telemark vil pågå ut 2020 og følge opp
den nasjonale hovedsatsingen på implementering av trygghetsteknologi.
Formålet med prosjektet er å utvikle tjenestene rundt bruk av velferdsteknologi
som et verktøy i helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer fra dette arbeidet ligger til
grunn for Helsedirektoratets anbefalinger om å implementere velferdsteknologi i
helse- og omsorgstjenestene.
Prosjektet fått tildelt årlige tilskuddsmidler gjennom nasjonalt
velferdsteknologiprogram.
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Bakgrunn for prosjektet
I forhold til de forventede demografiske utfordringene vi står ovenfor, økning i
antall eldre og
samtidig færre yrkesaktive, er det et behov for nytenking og innovasjon i forhold
til dagens
organisering av offentlige tjenester innen helse- og omsorg. Bruk av
velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for
brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer
effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter
prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten
og kompetansen i omsorgstjenestene, samtidig som den følger opp Stortingets
behandling av meldingen Morgendagens omsorg. Nasjonalt program for
velferdsteknologi er en del av Omsorg 2020.
Prosjektet har varighet ut 2020
Prosessen
Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser bidrar til kunnskaps- og
erfaringsdeling. Prosjektets deltagere har valgt ulike løsninger, det er ulike
prosjekter i kommunene, noen har mye erfaring, andre helt i startfase.
Deltagerkommunene representerer fra de minste kommunene til større by
kommuner. Prosjektet vil sikre kunnskapsdeling og forpliktende samarbeid knyttet
til implementering av velferdsteknologi. Videre vil prosjektet sikre en verktøykasse
for deling av verktøy og metoder Kunnskapsdeling står sentralt i prosjektet.
Gjennomføring og samarbeid
Satsningsområder i prosjektet er:
•

Felles anskaffelse av trygghetsteknologi

•

Digitalisering av trygghetsteknologi

•

Implementering av GPS og digitalt tilsyn

•

Kompetanseutvikling velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon

•

Implementeringsseminar for kommunene

•

Utarbeidelse av modell for implementering

•

Opplæring i gevinstrealisering fra PA Consulting
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Fellesanskaffelse av trygghetsteknologi; 25 av kommunene er deltagende i
felles anskaffelse av trygghetsteknologi, her er Doro care valgt som leverandør.
29/11 gjennomført fordypningsseminar Innhold og muligheter i rammeavtale
trygghetsteknologi
Gevinstrealisering; - det er gjennomført 6 samlinger a 2 halve dager, ledet av PA
Consulting

Implementeringsseminar; 12 og 13 september 2018 i Sandefjord, her ble blant
annet MODELL for for implementering presentert, modellen er utviklet av
prosjektgruppen.

		

		

Tjenestesetting i et MTO perspektiv

Kompetanseutvikling velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon;
Velferdsteknologiens ABC;
Samarbeid mellom USHT-V og USHT –T.
Oppstart av ny gruppe september 2019.

Fordypningsseminar 2019
GDPR; Status og informasjon om konsept GDPR. Det gjennomføres fylkesvise
samlinger i juni (Telemark) og august (Vestfold).
Forvaltning og saksbehandlingsprosessen; Det gjennomføres seminar vår og høst
2019.
Høst 2019 gevinstrealisering med PA - Consulting
Høst 2019 erfaringsseminar i samarbeid med kompetansenettverkene
Kontaktperson: marit.dale.petersen@sandefjord.kommune.no
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Kompetanseutvikling
For at kommunene skal lykkes med å beholde og rekruttere kompetent
arbeidskraft er det avgjørende å satse på systematisk og strategisk kompetanse
og kompetanseutvikling i egen organisasjon (Asplanviak og Fafo 2010).
Undersøkelser viser at kommuner som satser på kartlegging av kompetanse og
kompetansestyring skårer bedre på innovasjonsindikatorer (ibid).
Utviklingssenteret fokuserer på å utvikle, utprøve, evaluere, og spre kunnskap
om ulike kompetansemodeller. USHT vil særlig vektlegge implementering av
kunnskap og økt kompetanse blant medarbeidere i integrasjon av kunnskap fra
forskning, brukerkunnskap og erfaringskunnskap i praksisfeltet.
Det er nødvendig å stimulere til økt endringskompetanse i virksomheten for å
kunne bidra til å realisere visjonen” Utvikling gjennom kunnskap”. Samtidig er det
viktig å bemyndige medarbeidere ved å sørge for at kunnskap er tilgjengelig, og
tilrettelegge for kunnskap kan erverves og utvikles i praksisfeltet.
For å nå målet stilles det krav til lederes evne til å mobilisere og nyttiggjøre
seg av kompetanse, samt til medarbeideres rolle som aktive bidragsyter
i videreutvikling av gode kulturer for læring. USHT skal være en pådriver
for dette. USHT forsøker hele tiden å få klarhet i hvilke opplevde behov for
kompetanse våre medarbeidere, ledere i kommunehelsetjenesten, i fagmiljøene,
utdanningsinstitusjonene og bruker organisasjonene har. Dette gjørs ved tett
kontakt med praksis og de andre miljøene både i formelle fora, men også i mer
uformelle sammenhenger.
Mål:
• Utvikle gode kulturer for læring og refleksjon som fremmer den enkelte
medarbeiders etikk, kommunikasjonsferdigheter, holdninger og
kompetanseutvikling
• Stimulere til refleksjon over kunnskapsgrunnlaget og styrke kompetansen i
avdelingene på kunnskapshåndtering med utgangspunkt i modellen for
kunnskapsbasert praksis (KBP).
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Vestfoldforum for Alders -og sykehjemsmedisin
Foran fra venstre: Imran
Ahmad, Ninnette
Sandsgaard, Jeanette
Helen Haraldsen
Bak fra venstre: Dyveke
Gleditsch, leder IngerJohanne Seglen, Niels
Espeland og Martin
Haraldsen.
Ikke tilstede: Egil

Bakgrunn:
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, koordinering og gjennomføring av styremøter og
arrangementer. Driften finansieres med støtte fra Fylkesmannen.
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
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Forumet er tilknyttet Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, og målet er å
fortsette med jevnlig kompetanseheving og oppstart av smågrupper.
I 2018 er det gjennomført en kurskveld hvor temaet var «Legens rolle i sykehjem».
Kurskvelden hadde 31 deltakere, derav 21 som kvalifiserte til godkjente poeng/
timer.
Det er også kartlagt smågruppeaktivitet i Vestfold og interesse for oppstart av
smågrupper.
Planen for 2019 er informasjonsmøte i forhold til nye regler for spesialisering,
tilretteleggelse for smågruppeaktivitet og en kurskveld der tema skal være fall.
Det settes av tid på møter og kurskvelder til nettverksbygging og forum hvor
deltagerne kan drøfte og melde inn tema.

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.
Våren 2018 var de tre første studentene i Sandefjord ferdig, de jobber i dag i
hjemmesykepleien, på intermediær avdeling og på overgrepsmottak.
Høste 2018 startet tre nye sykepleiere fra Sandefjord på master i avansert klinisk
sykepleie.
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ABC opplæring
ABC- opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og
omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder,
tverrfaglige ABC- grupper på arbeidsplassen og fagseminar.
Aldring og helse har fått dette på oppdrag fra Helsedirektoratet. USHT-V
har inngått en underleverandøravtaler med Aldring og helse om ansvar for
veiledning og undervisningstjenester i ABC-opplæringen.
Opplæringen innebærer at deltakerne leser ABC-heftene som forberedelse til
faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC-grupper.
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.
Mål
Målet med ABC-opplæringene er at ansatte i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Ny fagkunnskap,
innsyn i relevante etiske problemstillinger og kjennskap til aktuelt lovverk, gir
ansatte mulighet til å reflektere over egen praksis.
USHT-V har arrangert følgende ABC opplæring i 2018:
•

Mitt livs ABC

•

Demensomsorgens ABC

•

Musikkbasert miljøbehandling

•

ABC psykiske sykdommer i eldre år

•

Demensomsorgens ABC miljøbehandling

Det har vært 234 deltakere i Vestfold som har deltatt på de ulike ABC
opplæringene. Det er 165 deltakere som er i et ABC-løp og 116 deltakere som
avsluttet en ABC opplæring
Fordeling av deltakere som er i et ABC-løp i kommunene:
Mitt Livs ABC
Mitt livs ABC-opplæring er en ny perm fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse og ble gjennomført av USHT-V for første gang i 2018.
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Målgruppen er medarbeidere som gir tjenester til barn, unge, voksne og eldre
personer med utviklingshemming.
Opplæringen består av to permer. Hver perm er beregnet til et års varighet.
USHT-V har gjennomført opplæring i perm. Perm 2 blir publisert fra Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse vår 2019.
Deltakelse på gjennomført Mitt livs ABC, perm 1:

Sandefjord:
Larvik:		
Hof:		
Tønsberg:
Sum:		

11
13
4
5
34

Demensomsorgens ABC
Opplæringsmateriellet i Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Heftene
gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og
deres pårørende.
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. Hver perm er beregnet til et års varighet.
Antall deltakere som gjennomførte Demensomsorgens ABC i 2018:

Sandefjord:
Færder:
Sande:
Tønsberg:
Sum:		

21
1
14
7
43

Demensomsorgens ABC Miljøbehandling
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
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permen er hvordan den teoretiske kunnskapen i de forrige permen kan føre til
endring i praksis. Det blir lagt vekt på å vise organisering på både system og
individnivå.
Antall deltakere som gjennomførte Demensomsorgens ABC miljøbehandling:

Larvik:
Horten:
Sum:		

22
1
23

Antall som startet på Demensomsorgens ABC miljøbehandling:

Horten:
Larvik:		
Sandefjord:
Tønsberg:
Sum:		

7
8
3
7
18

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.
Deltagelse på psykiske sykdommer i eldre år:

Færder:
Sandefjord:
Sande:
Sum:		
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10
16
5
31

Musikkbasert miljøbehandling
Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringsprogram for medarbeidere
som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer
og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og
bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Ingen forhåndskunnskap innen sang og
musikk er nødvendig.
Varighet er et halv år med seks temahefter og en fagsamling.
Deltakelse på musikkbasert miljøbehandling:

Sandefjord: 8
Tønsberg:
8
Sum:		
16

Velferdsteknologiens ABC

									
KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig
opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har fått i oppdrag av
helsedirektoratet å bidra til gjennomføringen av Velferdsteknologiens ABC.
I Telemark og Vestfold samarbeider vi om dette og starter den første høsten 2017.
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.
Det er en virksomhetsintern opplæring som omfatter 5 temahefter, tverrfaglige
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ABC grupper som møtes regelmessig og ett eller flere fagseminarer underveis.
Det beregnes ca. et åtte måneder for å gjennomføre de fem temaheftene.
ABC gruppene består av 6 – 8 personer. USHT-Vestfold og USHT– Telemark
hadde felles oppstart på ny Velferdsteknologiens ABC i september 2018.
Oppstartsseminaret var i Skien med ca. 100 deltakere som hadde meldt deg på
ABC ‘en i disse to fylkene.
Fra Vestfold er det 37 deltakere fra kommunene Larvik, Sandefjord, Færder og
Tønsberg.
Alle kommunene har sin egen ABC kontakt som organiserer gruppesamlingene.
Telemark og Vestfold hadde begge et midtseminar på tre timer med tema
jus og etikk i desember. Det er planlagt et felles avslutningsseminar i april med
gevinstrealisering som tema.

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.
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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 i 2018 jobbet med standardisert innleggelsesrapport fra kommunal pleieog omsorgstjeneste I Vestfold til spesialisthelsetjenesten. Denne jobben er sluttført
i 2018.
Det er også igangsatt tiltak for å bedre kvaliteten i legehenvisningen til
spesialisthelsetjeneste
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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. Vi har pr. dags dato to forskningsprosjekter
knyttet til USHT.

Forskningsprosjekter:
•

Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

•

GERI-koffert. Bruk av sykepleier med klinisk mastergrad som
fastlegers forlengede arm ved akutt sykdom hos 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, Høgskolen I Sørøst-Norge
Prosjektmedarbeidere:		

Prosjektsykepleier Trine Flottorp

					Prosjektsykepleier Ellen Slettingdalen
Bakgrunn for prosjektet:
Organspesifikke symptomer er ofte fraværende ved akutt sykdom blant eldre
skrøpelige pasienter. I stedet fremviser disse pasientene mer uspesifikke tegn som
forvirring, falltendens og dehydrering. Av disse symptomene er gjerne den akutte
forvirringen det mest iøynefallende. Fra studier utført i sykehus vet vi at omtrent
20% av eldre pasienter opplever en slik akutt forvirring (delirium) i forbindelse med
akutt sykdom. Hvor vanlig delirium er blant hjemmeboende eldre er ikke kjent. I
internasjonal forskning foreligger det kun én studie hvor dette er forsøkt belyst, og
denne studien er av beskjeden kvalitet.
Nyere forskning har avdekket at en episode av delirium er assosiert med dårlig
prognose selv når man korrigerer for andre viktige karakteristika hos pasienten;
pasienter som gjennomgår delirium har økt risiko for å komme på sykehjem, økt
risiko for å få varig nedsatt funksjonsevne, og økt risiko for demensutvikling. Dette
sammenliknet med tilsvarende pasienter som ikke utvikler delirium. Problemet
med tidligere forskning knyttet til prognose etter delirium, er at vurdering av premorbid kognitiv og fysisk funksjonsevne er gjort ved hjelp av journalopplysninger
og pårørendedata. En direkte undersøkelse av pasienten før et delirium har vært
mangelfull.
Å kartlegge forekomst av delirium blant alle hjemmeboende eldre lar seg ikke
gjennomføre da et delirium er en fluktuerende tilstand, og jevnlig undersøkelse
og overvåking av personene er nødvendig. Eldre som har fast ukentlig
hjemmesykepleie mottar slik jevn oppfølging, og av denne grunn har vi valgt å
vinkle prosjektet til å gjelde hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie.
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Forskningsspørsmål vi ønsker å besvare:
• Hvor vanlig er delirium (” akutt forvirring”) blant eldre hjemmeboende med
hjemmesykepleie?
• Er en episode av delirium assosiert med utvikling av demens når vi korrigerer
for kognitiv funksjonsevne før episoden med forvirring?
• Er en episode av delirium assosiert med forverring av demens hos pasienter
med kjent demens før episoden med forvirring?
• Er et delirium forbundet med funksjonstap og behov for institusjonalisering også
blant hjemmeboende pasienter?
Metode:
Prosjektet er en 2 års observasjonell prospektiv studie. Pasienter som er 65 år
eller eldre, og som har fast ukentlig hjemmesykepleie kan delta i prosjektet.
Muntlig samtykke innhentes ved hjemmesykepleien. Dersom pasienten takker
ja til deltakelse, vil han/hun kontaktes telefonisk av prosjektlege/-sykepleier, og
et hjemmebesøk vil bli avtalt. Under dette hjemmebesøket vil prosjektlege eller
prosjektsykepleier gjennomføre en bred kartlegging av personens funksjonsevne
i dagliglivets aktiviteter (ADL-funksjon), kognitiv funksjonsevne, legemiddelbruk
og ernæring. I tillegg registreres pasientens kjente kroniske sykdommer, vi
måler blodtrykk (inkludert ortostatisk BT-måling) og vekt, samt at pasientene
gjennomfører en gangtest og vi undersøker deres grepsstyrke. Det tas en
blodprøve av pasienten som fryses ned i godkjent biobank.
Inkluderte pasienter vil hver uke bli screenet for delirium av hjemmesykepleien
ved hjelp av spørsmålet: ”Har navn på pasienten vært mer forvirret i det
siste?” Dette spørsmålet er lagt inn i pasientens elektroniske journalsystem
(”Cos Doc”), og må besvares hver uke (spørsmålet kommer også opp på
hjemmesykepleiens arbeidsark). Dersom en pasient viser tegn til forvirring vil
prosjektlege eller prosjektsykepleier reise hjem til pasienten og gjennomføre en full
deliriumsdiagnostikk. Av etiske årsaker vil vi i samarbeid med hjemmesykepleien
sikre at pasienten blir videre undersøkt med tanke på bakenforliggende årsak
til forvirringen. Dersom en pasient bli innlagt i sykehus vil prosjektet varsles, og
pasienten vil bli undersøkt for delirium under sykehusoppholdet.
Hver 6.måned i 2 år vil alle inkluderte pasienter gjennomgå tilsvarende bred
kartlegging som ved inklusjon. Også disse kontrollene gjennomføres som et
hjemmebesøk. Ved hjelp av denne metoden kan vi avdekke faktorer som
påvirker pasientens prognose justert for hvordan de fungerte ved inklusjon
(”baseline”).
300 pasienter planlegges inkludert i prosjektet.
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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 06.02.2019:
• Prosjektoppstart var mai 2015, og datainnsamlingen ble ferdigstilt i juni 2018.
• 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.
• Data er i løpet av 2018 blitt overført til elektronisk database ved Oslo
Universitetssykehus.
• Masterstudent og prosjektsykepleier Ellen Slettingdalen leverte i mai 2018
sin masteroppgave ved Universitetet i Sørøst-Norge skrevet på materiale fra
prosjektet. Hun fikk karakteren A.
Plan for 2019:
Bearbeiding av data og rapportering i form av artikkelskriving er under arbeid. De
første publikasjoner er forventet ferdigstilt i løpet av 2019.
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GERI-koffert. Bruk av sykepleier med klinisk mastergrad som
fastlegers forlengede arm ved akutt sykdom hos eldre med
hjemmesykepleie.
Prosjekttittel:
		
GERI-koffert. Bruk av sykepleier med klinisk 			
			
mastergrad som fastlegers forlengede arm 			
					ved akutt sykdom hos eldre med 				
					hjemmesykepleie.
Prosjektansvarlig institusjon:

Sandefjord kommune

Prosjektansvarlig: 			
Maria Krogseth, Alderspsykiatrisk 				
					Forskningsnettverk Telemark Vestfold
Prosjektleder: 			
Maria Krogseth, Alderspsykiatrisk 				
					Forskningsnettverk Telemark Vestfold
Prosjektmedarbeidere: 		

Prosjektsykepleier Trine Flottorp

					Prosjektsykepleier Ellen Slettingdalen
					
Pia Bing-Jonsson, RN, MSc, PhD. Visedekan. 		
					Universitetet i Sørøst-Norge.
					
Ellinor Bakke Aasen, master i helseinformatikk. 		
					
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie.
					Sandefjord kommune.
					
Karen Andersen Ranberg, professor og overlege 		
					
i geriatri Universitetssykehuset i Odense, Danmark.
					
Leder og utvikler for prosjektet GERI-koffert i 		
					Danmark.
					
					

Solvang legesenter ved fastlegene Geir Fredborg,
Are Austnes, Hans Kvalsvik, Hege Beate Løkebø.

					
Jannike Nyiredy, Klinisk applikasjonsspesialist & 		
					løsningsarkitekt Imatis.
					Marte Wang-Hansen, seksjonsoverlege Geriatrisk 		
					avdeling, Sykehuset i Vestfold.
Bakgrunn for prosjektet:
Stortingsmelding 26, ” Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet”,
ble lagt frem i 2015. Bakgrunnen for meldingen er en politisk vilje til å styrke
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ved å gjøre kommunene bedre
i stand til å oppfylle Samhandlingsreformen sin intensjon knyttet til helhetlige
pasientforløp, forebygging og tidlig innsats. Til kommunene stilles det krav om å
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rette ressurser mot personer som i liten grad etterspør tjenester, mot dem med de
største behovene, samt mot grupper der en tettere og mer strukturert oppfølging
kan forhindre sykdomsutvikling. Skrøpelige eldre løftes frem som en viktig
målgruppe for Stortingsmelding 26.
Hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie utgjør den skrøpeligste andelen av
vår hjemmeboende befolkning. Denne gruppen kjennetegnes av at de lider av
flere kroniske sykdommer, bruker mange medikamenter, og at de har et redusert
funksjonsnivå. Ved akutt sykdom hos skrøpelige pasienter ligger ofte flere årsaker
til grunn. Rask og koordinert diagnostikk av underliggende tilstand er nødvendig
for å forhindre den kaskaden av negative hendelser og funksjonstap akutt
sykdom medfører hos skrøpelige pasienter.
Hensikten med dette prosjektet er å benytte sykepleier med masterutdanning
som en styrket førstelinjeressurs (Frontline Officer) for direkte undersøkelse ved
tegn til akutt sykdom hos hjemmesykepleiens pasienter, samt en tett oppfølging
av pasienter utskrevet fra sykehus. Sykepleier med masterutdanning kan gjøre
en innledende sortering og i samråd med fastlege avgjøre hvilke pasienter som
kan håndteres hjemme og hvem som må til videre undersøkelse hos fastlege.
Etter en dansk modell vil disse sykepleierne utstyres med GERI-koffert; en bærbar
koffert som inneholder utstyr for objektive målinger av vitale parametere. I
tillegg vil kofferten inneholde utstyr for blodprøvetaking med hurtiganalyser tatt
i pasientenes hjem (I-STAT® og Abbott CRP). Sykepleier med masterutdanning
vi gjennom bred klinisk undersøkelse, mål av vitale parametere, og kjennskap
til pasientens funksjonsendring siste tid, kunne avlaste fastleger og tilrettelegge
for at fastleger kan ta beslutninger på et bredere grunnlag. Der fastlege mener
at blodprøvetaking er indisert kan dette gjøres umiddelbart og analysesvar
formidles til fastlege innen få minutter.
Metode:
Ved akutt sykdom hos eldre pasienter med hjemmesykepleie skal avansert
klinisk sykepleier som arbeider i hjemmetjenesten gjennomføre innledende klinisk
undersøkelse, ta blodprøver og objektive målinger (blodtrykk, puls osv). Disse
målingene formidles til fastlege og skal bidra til at fastlegers beslutningsgrunnlag
styrkes. Planen er studere dette samarbeidet gjennom en randomisert kontrollert
studie, men vi gjennomfører nå et pilotprosjekt for å se hvordan logistikken
fungerer. Pilotprosjektet pågår i 2 måneder i samarbeid med ett legesenter.
Finansiering:
• Pilotprosjektet finansieres av Oslofjordfondet og Sandefjord kommune.
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Status per 06.02.2019:
• Prosjektsykepleiere, seksjonsleder i hjemmesykepleien, leder for
sykepleiertjenesten i Sandefjord kommune, og prosjektleder var i desember
2018 på studietur til Svendborg kommune i Danmark for å få en innføring i
deres bruk av GERI-koffert.
• Blodprøveutstyr er bestilt og opplæring fra Abbott er gitt til prosjektsykepleiere.
• Pilotprosjekt startet opp den 3.januar 2019 og avsluttes 3. mars 2019.
Plan for 2019:
Evalueringsmøte etter gjennomført pilotprosjekt vil avholdes i mars 2019. Det
planlegges å søke Forskningsrådet om finansiering til hovedprosjekt, og utforming
av hovedsøknad er under arbeid. Søknadsfrist er 10.april 2019, og det er utlysning
i Forskningsrådets program God og treffsikker diagnostikk, behandling og
rehabilitering (BEHANDLING) søknaden vil rettes mot.
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Oppsummering av 2018 og veien videre
Tiltaksmidlene for 2018 fra Helsedirektoratet ble benyttet til å koordinere pågående prosjekter, strategisk samarbeid, søke tilskuddsmidler, rapportering og
opp-følging/samarbeid med personer i bistilling-er/engasjement.
Målsettingen for 2018 er å sikre pågående fagutviklings- og forskningsprosjekter,
erfaringsutveksling mellom kommuner, og videreutvikle interkommunalt
samarbeid i henhold til den overordnede strategiplanens føringer. USHT Vestfold
deltar nå i syv interkommunale nettverk der vi drifter seks av dem selv og
samarbeider om et.
Alle nettverkene har representanter fra alle kommuner, spesialisthelsetjenesten,
Høgskolen Buskerud og Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold og noen har også med
brukerrepresentanter.
Markedsføring og sosiale medier er et viktig utviklingsområde for USHT Vestfold.
Det ligger fortsatt et stort potensial i å markedsføre Utviklingssenteret med visuelle
verktøy, markedsføre aktivitetsplan og videreutvikle nettsider.
2019 videreføres mange av prosjektene beskrevet i rapporten. USHT –V følger
med på nasjonale føringer og satsingsområder og gjør vurderinger om det er
aktuelle oppgaver for USHT.
USHT-V søker i 2019 om midler til videreføring av et prosjekt som handler om
barnepalliasjon, en kart-legging og utvikling av tilbudet som gis til alvorlig syke
barn i kommunehelsetjenesten.
I 2019 vil utviklingssenteret arbeide videre med organiseringen av USHT-V,
strategier for arbeidet videre, oppstart– og videreføring av prosjekter samt
implementering av verktøy og arbeidsmetoder i praksis.
De nasjonale satsingsområdene for 2019 er:
• Demensplan 2020
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av
pasientsikkerhetsprogrammet
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
• Eldrereformen Leve hele livet
Disse vil legge føringer for arbeidet i 2019, der Leve hele livet og samarbeidet
med KS og Fylkesmannen vil bli et viktig arbeid.
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Kontaktinfo
Besøksadresse:

Rådhuset
Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Sandefjord Kommune
Postboks 2025

Telefon:

995 61 527

Mail:

Ellinor.Bakke.Aasen@sandefjord.kommune.no

Nettside:

https://bit.ly/2r8AVYd

