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1.0 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 kunnskapsbehovet 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. 
Effektiv kompetansedeling og kompetanseutvikling er nødvendig for å lykkes i måloppnåelsen om god 
pasientbehandling og gode omsorgstjenester på kort og lang sikt. Å ha en systematisk kompetansestrategi er 
viktig, men ingen garanti for å lykkes hvis den ikke er operativ.  
 
Høsten 2016 forelå det ingen samlet oversikt over hva som foregikk på kompetanseområdet i regi av den 
enkelte kommune i Vestfold og i SiV, og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-
V). Inntrykket var at partene i liten grad har samarbeidet systematisk om hvilke kompetansetiltak som skal 
gjennomføres for hvilke helsepersonellgrupper og i hvilken form.  
Det oppleves i dag at det er store variasjoner på hva den enkelte kommune har implementert av 
grunnleggende kompetansetiltak, og kan håndtere av prosedyrer og viderebehandling etter utskrivelse fra SiV. 
Uklare forventinger kan på dette området bidrar til at samhandlingen, og overgangene for pasientene ved 
innleggelse og utskrivelse ikke blir optimal. Det er viktig at SiV er en aktiv bidragsyter inn i dette, slik at 
behovene gjøres kjent og at kommunene og SiV samarbeider om å løfte kompetansen.  
 
For å avdekke behovet for videreutvikling og systematisering av kompetansedelingstiltak, så man behovet for 
en kartlegging av hva som foregår på dette området i dag både i SiV og i kommunene, noe som Lederforum 
Helse i Vestfold og SiVs ledelse gav sin tilslutning til.  

2.0 MÅLET MED KARTLEGGINGEN 
 

 Få oversikt over tiltak for opplæring og kompetansedeling mellom SiV, kommunene og 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (Heretter 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 forventinger. 

 Øke bevisstheten om et gjensidig ansvar for kompetansedeling. 

 Bedre samhandling. 

3.0 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 er til sammen gjennomført 72 kartleggingsmøter, 42 møter i kommunene og 30 møter i SiV. 
Kartleggingsmøtene har vært preget av stort engasjement og åpenhet. Møtene i kommunene og i SiV har på 
begge sider bidratt til erkjennelser i gruppene på at det er lite av kompetansedelingen som er satt i system, og 
at det er behov for bedre systemer både internt og på tvers.  

4.0 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET 
 

Arbeidet har vært ledet og gjennomført av Prosjektleder i SiV, Anita Elmer og USHT-V, ved Charlotte Standeren 
med mandat fra Lederforum Helse i Vestfold og ledelsen ved SiV.  
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Selve kartleggingsarbeidet er gjennomført i perioden fra oktober 2016 til februar 2017. 
 
 
 
Plan og aktiviteter: 

 
Nr Plan og aktiviteter Dato  

1. Mandat for kartlegging godkjent 25.08.2016 

2.  Utarbeidelse av kartleggingsmaler for SiV og kommunene Sept. 2016 

3. Informasjon til ledere og kontaktpersoner 17.10.2016 

4. Kartleggingsmøter i SiV   19.09.2016- 

09.01.2017 

5. Kartleggingsmøter i kommunene  08.11.2016- 

03.02.2017 

6.  Studiebesøk  04.11.2016 

10.02.2017 

6. Rapportering av funn og anbefalinger i SU 16.02.2017 

7. Ferdigstillelse og distribuering av sluttrapport  17.02.2017 

5.0 Oppsummering 
 

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 tilgjengelig 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. 

Funn i kommunene 

De fleste av de større virksomhetene i kommunene har introduksjonsprogram for nyansatte i sjekklisteform, 
som i hovedsak inneholder system- og rutineopplæring. Det er store variasjoner på hva som er vektlagt av 
fagtiltak i opplæringen i like virksomheter i Vestfold. Fellestrekkene er at det er definert mange 
kompetansetiltak, men det er lite system for at ansatte gjennomfører opplæringen. Et unntak er 
medikamenthåndtering som gjennomføres som e-læringskurs i alle virksomhetene, til de helsefagarbeidere og 
assistenter som skal administrere medisiner til brukerne.  Det er få kommuner som har kurs i 
medikamenthåndtering for sykepleiere, selv om tjenestene i dag i større grad preges av aktiv behandling og 
medisinering.  
Prøvetaking har økt i omfang etter samhandlingsreformen, men er hos de fleste ikke implementert som en del 
av opplæringen. Opplæring i ABCDE/MEWS/ISBAR gjennomføres ved noen få avdelinger i hjemmesykepleie og 
sykehjem, og andre er i gang og ønsker å sette dette i system. 
 
Virksomhetene for Psykisk helse og rus i kommunene har generelt høy grunnkompetanse blant ansatte, de har 
få opplæringstiltak lokalt, men har etablert intern veiledning og deltar på eksterne kurs. Boligtjenesten har 
mange ufaglærte i sine virksomheter, og få opplæringstiltak som er satt i system for nyansatte. 
Det er generelt lite samarbeid om interne kurs på tvers av virksomhetene i kommunene, og interne 
fagressurser benyttes i for liten grad til undervisning eller veiledning i andre virksomheter i egen kommune.  
Det er ikke noe samarbeid i dag på tvers av like virksomheter i Vestfold for å lage standardisert innhold i 
opplæring og kurs, med unntak av legevaktene. 
Allmennleger gjennomfører en rekke kurs som et ledd i pålegg om oppdatering. Mange av sykehjemslegene 
derimot er ikke spesialister, og har derfor heller ikke de samme kravene på seg til å holde seg faglig oppdatert. 
Det er ikke noen systematiske tiltak for denne gruppen. 
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Funn i SiV 
SiV tilbyr undervisning og kurs i form av åpne invitasjon, eller undervisning til mindre grupper. Mye av 
kompetansedelingen foregår i forbindelse med overføringer og oppfølging av enkeltpasienter, som skal ha 
kommunale tjenester. Dette er noe kommunene opplever at fungerer godt. 
Ledere i SiV kjenner lite til hvilket kompetansebehov kommunene har, og hva de kan forvente at kommunene 
har kompetanse på.  
Historisk sett har det vært mest fokus på kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, 
men i denne kartleggingen har det vært viktig at det også settes fokus på hva helsepersonell i SiV har behov for 
å lære av kommunene. 
Ledere i SiV og i kommunene fremhever at helsepersonell i SiV har for liten innsikt og forståelse av hvordan 
kommunene er organisert og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i tjenestene. Kommunene gir 
tilbakemelding om at det i SiV er behov for å styrke det helhetlige pasientfokuset, og evnen til å gjøre gode 
funksjonsvurderinger som grunnlag for tjenestetildeling i kommunene.  
Det er ellers behov for en større bevissthet omkring betydningen av god planlegging før utskrivelse fra sykehus, 
hva kommunene trenger av informasjon for å ivareta videre behandlinger og observasjoner.  
SiV tilbyr opplæring i ulike prosedyrer ved overføring av enkeltpasienter som krever at opplæringen 
gjennomføres tilpasset forholdene og utstyret som er tilgjengelig i kommunene dette har det vært for lite 
bevissthet i forhold til. 
Seksjoner innen psykiatri og rus har behov for å øke innsikten i kommunenes lovverk, særlig i forhold til tvang, 
og hvilke behandlingsmetoder som benyttes for pasienter i psykiatritjenestene i kommunene. 
Geriatri er også et område som ledere i SiV og kommunene mer at spesialisthelsetjenesten trenger å heve 
kompetansen på. 
 
Samarbeid  
Samarbeidsavtalen er lite kjent blant helsepersonell i SiV og kommunene, mange mener den er for generell og 
for lite relevant. Samtidig rapporterer kommunene om at SiV i mange saker fortsatt går for langt i å 
bestille/definere tjenester i kommunene, og skape forventinger hos pasienter og pårørende som ikke lar seg 
innfri i kommunene. Rutiner for inn- og utskrivelse er kjent for noen, men de er kun i enkelte enheter 
implementert som en del av opplæringen for ansatte. Det er ingen systematisk opplæring av leger i 
henvisnings- og epikriserutiner og innhold. 
 
Fagnettverk 
Det finnes mange ulike fagnettverk og – fora for helsepersonell i Vestfold, totalt 48 nettverk har fremkommet 
av kartleggingen. Noen nettverk er sammensatt på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste og andre på 
tvers av kommuner i Vestfold. Det arrangeres mange kurs og fagdager i regi av nettverkene, som får gode 
tilbakemeldinger. Lederne mener det er for mange nettverk, og at det er varierer hvilken nytteverdi det gir for 
virksomheten. Mandatene til nettverkene er lite kjent, uklare forventinger til de som deltar og lite system for 
spredning av informasjon og kompetanse tilbake i den enkelte virksomhet.  
Nettverk som særlig fremheves som gode og nyttige er nettverk for kreft og lindring, rehabilitering og nettverk 
for helsesøstre. Smittevern nevnes som en god modell, der interkommunale ressurser er lett tilgjengelig, 
holder mye undervisning i kommunene og har et nettverk med smittevernkontakter på alle enheter. 
 
Hospitering 
Hospitering benyttes lite. Det er noe hospitering på enkelte av seksjonene på SiV, men ingen hospitering fra SiV 
til kommunene. Det er ikke noe system for hospiteringen i dag, og det er basert på direktehenvendelser og 
avtaler. Begge parter tenker at hospitering vil være nyttig for å øke innsikten på tvers av nivåene, men det 
forutsetter et bedre system slik at oppholdene blir mest mulig relevante for den enkelte. 
 
Ferdighetstrening 
Ferdighetstrening og simulering er en læringsform som anvendes mer og mer både i sykehuset og i 
kommunene. Det er tre ferdighets- og simuleringssentere som tilbyr kurs og opplæring i Vestfold, der 
kommunene i ulik grad benytter disse tilbudene og velger ulike arrangører. I tillegg har mange av kommunene 
etablert egne ferdighetsrom lokalt i den enkelte kommune, disse er foreløpig lite i bruk. Opplæringen 
gjennomføres med ulikt innhold og form, det er ikke standardisert og instruktørene har ikke samme 
sertifisering og opplæring. På dette området er det behov for bedre koordinering og standardisering. 
 
Kompetansedeling og opplæring kan skje på mange ulike måter og ved bruk av flere kanaler. Behovet for en 
felles informasjonskanal fremheves fra ledere både i SiV og kommuner. Kurstilbudet innen e-læring er det 
potensialer for å dele og ta i bruk i større skala enn i dag. Andre kommunikasjonsformer som nettkonferanser, 
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veiledning og opplæring ved bruk av bildeteknologi benyttes lite i Vestfold i dag, og kan med fordel 
videreutvikle for at tilbudene skal nå flere. 

 

6.0 ANNEN FORSKNING OG RAPPORTER 
 
Behovet for dette arbeidet understøttes av evalueringer av samhandlingsreformen på nasjonalt nivå, forskning 
av Pia Bing-Jonsson som har forsket på kompetanse i sykehjem og hjemmetjeneste i norske kommuner (2015), 
og funn i riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføring av 
samhandlingsreformen (2015-2016). 

Riksrevisjonen viser til at det finnes lite kunnskap om kvaliteten i tjenestene til pasientene som skrives ut til 
kommunene. For tidlig utskrivning og mangler ved det kommunale tjenestetilbudet, er årsak til at flere 
pasienter blir reinnlagt i sykehus. Andre funn i undersøkelsen er at kommunene i liten grad har økt kapasiteten 
og styrket kompetansen etter innføringen av samhandlingsreformen. 2 av 3 kommuner har i begrenset grad 
styrket kompetansen blant de ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste i form av etter- og videreutdanning. 
Helseforetakene har tilbudt kommunene en rekke ulike kompetansehevingstiltak. Få kommuner har til nå 
benyttet seg av tiltak som ambulerende team, praksiskonsulenter og hospitering på sykehus.  

Samhandlingsreformen gir store ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer også for 
spesialisthelsetjenesten. Skal en lykkes må samhandlings- og koordineringsfunksjonen få en tydelig forankring, 
der samarbeidet med kommunehelsetjenesten må gis et tydelig ansvarspunkt både organisatorisk og på et 
faglig overordnet nivå (St.meld. 47). 

Undersøkelsen til Pia Bing-Jonsson i hjemmesykepleie og sykehjem i ni norske kommuner avdekker at de 
ansatte særlig mangler kompetanse på å se når sykdom blir verre, sette i gang riktige tiltak og å følge opp 
pasienten ved å gjøre systematiske målinger og skrive ned hva som skjer med den eldre. Det gjelder blant 
annet helt sentrale sykepleieferdigheter som: 

- Gjøre de riktige observasjonene av pasienter til rett tid 
- Gjenkjenne sykdomsforverring  
- Sette i gang riktig tiltak til rett tid  
- Håndtere prosedyrer 

7.0 SAMHANDLINGSFORLØPET I VESTFOLD 
 
Et av satsningsområdene i Samhandlingsreformen er å utvikle helhetlige og koordinerte pasientforløp i et hjem 
til hjem perspektiv. 
I løpet av de siste årene er det utviklet en rekke diagnosespesifikke behandlingsforløp i 
spesialisthelsetjenesten. For kommunehelsetjenesten har diagnosespesifikke forløp vist seg lite egnet i praksis, 
- hovedsakelig fordi pasienten i kommunehelsetjenesten sjelden har én diagnose. Behandlingsfilosofien i 
kommunehelsetjenesten er i stor grad preget av helhet, langsiktighet og generalistkompetanse, i motsetning til 
spesialisthelsetjenesten som i større grad er organisert rundt enkeltdiagnoser, spesialistkompetanse og har stor 
turnover av pasienter. Pasientforløpenes funksjon skal være å sikre sømløse og koordinerte tjenester. 

Med utgangspunkt i dette utfordringsbildet, nedsatte Samhandlingsutvalget en arbeidsgruppe som fikk i 
mandat å utarbeide forslag til et «generelt pasientforløp med implementeringsplan» i den hensikt å sikre 
«pasienter med behov for et helhetlig og koordinerte pasientforløp i et hjem til hjem perspektiv» et 
standardisert, sikkert og trygt forløp som særlig sikrer overgangene i pasientforløpet, enten disse skjer internt i 
sykehuset eller i kommunen eller på tvers av forvaltningsnivåene.  

Det generelle pasientforløpet er omdøpt til “Samhandlingsforløpet”, er et program som skal prioritere og 
systematisere hvilke samhandlingstiltak som skal forsterkes og eventuelt avvikles, og få større effekt av 
igangsatte tiltak. I programperioden vil det bli igangsatt nye delprosjekter og det vil bli lagt større vekt på at 
prioriterte tiltak gjennomføres. 

Målgruppen i samhandlingsforløpet er alle pasienter og brukere innenfor somatikk, psykisk helse og rus, som 
kommune- og spesialisthelsetjenesten samhandler om. 
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Effektmål i samhandlingsforløpet 
- Pasient og bruker opplever sikre og trygge overganger i samhandlingsforløpet internt i kommunen og i 

spesialisthelsetjenesten og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten  
- «Hva er viktig for deg?» - spørsmålet om hva som er viktig for pasient og bruker blir etterspurt og fulgt 

opp gjennom hele forløpet  
- Rehabilitering, læring og mestring er et gjennomgående tema gjennom hele forløpet  
- Helsepersonellet har relevant observasjons- og handlingskompetanse  

 

Resultatmål i samhandlingsforløpet 
Resultatmålene må konkretiseres nærmere avhengig av hvilken fase samhandlingsforløpet befinner seg i, det 
kan derfor bli lagt til nye resultatmål etter hvert som arbeidet med forløpet skrider frem.  
Før arbeidet med samhandlingsforløpet er sluttført, skal følgende foreligge:  
Et samhandlingsforløp som kommunene i Vestfold, helseforetaket og brukerne er enige om og som er i bruk  

- Pasientforløpet for kols er iverksatt  
- Pasientforløpet for slag er iverksatt  
- Koordinator / Individuell plan revitaliseres med “Hva er viktig for deg” inkludert i planen  
- «Samvalg» er en naturlig del av forløpet  
- Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er integrert i samhandlingsforløpet  
- Pasientens funksjonsnivå og risikofaktorer registreres og følges opp gjennom hele forløpet  
- Prosedyre for den gode henvisning- og epikrise er etablert  
- E- læringsverktøy for kjernekompetanseområder er utviklet og tatt i bruk  
- Opplæring i kjernekompetanseområder er gjennomført i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

parallelt med utviklingen av e-læringsverktøy  
- En årlig «samhandlingsforløpskonferanse» er etablert  
- Det opprettes og avvikles nettverk ved behov.  

 

Målene som særlig er relevante for kompetansesamarbeidet er at helsepersonellet har relevant observasjons- 

og handlingskompetanse, at innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er integrert i 

samhandlingsforløpet og at opplæring i kjernekompetanseområder er gjennomført i kommune- og 

spesialisthelsetjeneste. 

Det er så langt planlagt kompetansehevende tiltak for tre ulike grupper som en del av programmet i 

Samhandlingforløpet: 

- helsepersonell 
- forbedringsteam  
- ledere 

 
For helsepersonell er økt observasjonskompetanse hovedfokus, og en modell med tre nivåer er 

utarbeidet.  Programgruppen anbefaler at alle helsefagarbeidere og sykepleiere skal gjennomføre e-læring i 

TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstand), og at dette ansees som basiskompetanse. I tillegg 

gjennomfører 120 sykepleiere og 100 helsefagarbeidere en utvidet opplæring med fokus på både teori og 

ferdighetstrening gjennom simulering våren 2017. Det arrangeres også to dagers auditorieundervisning med 

fokus på pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder og informasjonsutveksling ved samhandling. 

I Vestfold er det totalt dannet 11 tverrfaglige forbedringsteam som er gitt opplæring i forbedringsarbeid. Dette 

omfatter både metoder og målinger av forbedringer. Ledere gis opplæring i ledelse av kvalitet og- 

forbedringsarbeid. 

8.0 KARTLEGGING  
 
Kartleggingen i SiV er basert på hvilke kurs og kompetansetiltak seksjonene tilbyr til helsepersonell i 
kommunene, hvilke nettverk de deltar i, om det foregår hospitering i eller fra kommunene, om 
samhandlingsrutiner og avtale er kjent for ansatte og hva de mener ansatte i SiV har behov for å styrke av 
kompetanse som kommunehelsetjenesten innehar. 
 



9 

 

Kartleggingen i kommunene er basert på hvilke kompetansetiltak som er satt i system for ulike yrkesgrupper i 
virksomhetene, opplæring i samhandlingsrutiner og prosedyrer, nettverk og hospitering, hva de har behov for å 
sette bedre i system og hva SiV har å lære av kommunene. I møtene i kommunene berøres også samarbeidet 
mellom SiV og kommunene, og samarbeidet med USHT-V. Kompetanse og innsikt er en viktig faktor for god 
samhandling, så dette har derfor vært relevant for helheten. 
 
På bakgrunn av at Sykehus Sørlandet og sykehuset i Østfold med tilhørende kommuner har hatt prosjekter om 
kompetansedeling og har gjort tilsvarende kartlegginger ble det i løpet av kartleggingsarbeidet arrangert 
studiebesøk. I tillegg har det vært innhentet erfaringer fra Akershus universitetssykehus i forbindelse med 
lanseringen av nettportalen «Kompetanebroen». Erfaringer fra dette er beskrevet under kap. 8.6. 
 

8.1 FUNN FRA KARTLEGGINGEN I KOMMUNENE I VESTFOLD  

8.1.1. Hjemmetjenester og sykehjem 
Det er store variasjoner på hva som er systematisert og prioritert av opplærings- og kompetansetiltak i disse 

virksomhetene i Vestfold. Felles for de fleste er at det arrangeres og tilbys kurs og opplæring i mange ulike 

temaer, men det er lite systematikk i at hele gruppene gjennomfører tiltakene. 

Det er vanskelig å gjennomføre fagutvikling på en god måte i hverdagen, og det er ofte de som er på jobb og 

kan gå fra som deltar (med unntak av de som deltar på fritiden). Det er få som har lagt opp organiseringen eller 

har ressurser til å sette av tid til egne dager til fagutvikling. Kursbudsjettene er generelt lave. 

Ved deltakelse på eksterne kurs er det gjerne en og to som får delta, og kunnskapen er vanskelig å spre blant 

det øvrige personalet.  

Medikamenthåndtering er et opplæringstiltak som alle har systematisert, men kun for 

helsefagarbeidergruppen. Det er kun et fåtall av virksomhetene som har oppdatering og kurs for sykepleiere i 

medikamenthåndtering. Dette på tross av at det med kortere liggetid i sykehus, drives mye aktiv behandling i 

hjemmene og i sykehjem. Kurset i medikamenthåndtering gjennomføres som e-læring (KS-læring eller Apotek 

1). Andre e-læringskurs som er tilgjengelig i KS-læringsportal er så langt tatt lite i bruk. 

Annen opplæring som gjennomføres ved flere av virksomhetene er: 

- Smittevern 

- Ernæring 

- HLR 

- Praktiske prosedyrer 

- Dokumentasjon (IPLOS, GERICA) 

- ABC-demens (mest for helsefagarbeidere) 

- Samhandlingsrutiner inn-/utskrivning (er kjent blant noen i avdelingene) 

- Ferdighetstrening 

- ABCDE/MEWS/ISBAR-opplæring er gjennomført i et fåtall enheter 

- Kap. 4a Pasient og brukerrettighetsloven 

Det er de færreste som har opplæring i prøvetaking og lab-arbeid satt i system. De som har avtale med Noklus, 

får tilbud om opplæring, men mange synes at denne avtaler har for høye kostnader. 

De fleste har en form for internundervisning og fagdager for den enkelte avdeling eller felles for virksomheten 

med ulike temaer, men med varierende deltakelse.  Det inviteres eksterne ressurser til å undervise i noen av 

disse temaene.   

Det nevnes av flere at det hadde vært ønskelig med standardiserte kompetansepakker på tvers av disse 

virksomhetene i Vestfold som kvalitetssikrer form og innhold på det virksomhetene mener bør være et 

minimum av kompetanse for de ulike yrkesgruppene (sykepleiere og helsefagarbeidere). Det bør inneholde en 

kombinasjon av e-læring, undervisning (kurs) og ferdighetstrening. 

Det er også et ønske fra noen av disse virksomhetene å få utarbeidet hefte i lommeutgave med 

pasiensikkerhetsområdene definert, gjerne felles for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (tilsvarende det 

som brukes i SiV). 
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Behov for å systematisere: 

- Nyansattopplæring - gjerne et samarbeid på tvers av virksomheter i Vestfold om innholdet i dette. 

- Årshjul for kompetanseutvikling, med system for hvilke temaer og hvor ofte, prosedyrer og e-læring 

skal gjennomgås. 

- Undervisning med tverrfaglig deltakelse. I sykehjem er ønskelig med større deltakelse fra legesiden, 

for eksempel på sårkurs, ABCDE/MEWS/ISBAR osv. 

- Supplere opplæringen for sykepleiere med egne tiltak i medikamenthåndtering/-lære og lab-prøver og 

rutiner. 

- Ta i bruk flere e-læringskurs i KS-læring og gjerne felles kurs med spesialisthelsetjenesten. 

- Ferdighet- og senariotrening og opplæring i ulike prosedyrer som: 

 Systematisk observasjon ifht akutt funksjonssvikt og viderebehandling. ABCDE/MEWS/ISBAR 

 Administrering av iv-behandling (oppfriskningskurs) 

 Injeksjoner subcutant og intramuskulært 

 PEG-sonde, Sonde, PICC-line, Sentrale venekateter, Tracheostomi 

 Sårbehandling 

 Medisinteknisk utstyr 

 Bruk av kartleggingsverktøy 
 

- Kommunikasjon/vanskelig samtale(behandlingsavklaring) 
- Styrke generell medisinsk kompetanse, opplæring i diabetes, hjertesvikt, KOLS, kreft, ortopedi, 

geriatrisk vurderingskompetanse osv.                                                                                                                                                         
- Økt kunnskap innen psykiatri og rus nevnes som særlig aktuelt for hjemmetjenesten. 
- Bedre innsikt i samarbeidsrutiner og avtaler. Systematisk bruk av dokumentasjon. Gjerne som 

undervisning felles for ansatte i SiV. 
 

8.1.2. Boligtjenesten 
Boligtjenesten er preget av en høy andel ufaglærte, og det er få kompetansetiltak som er satt i system for alle 

ansatte. Medisinkurs gjennomføres i alle virksomhetene for helsefagarbeidere og assistenter som skal 

administrere medikamenter til brukerne i boligene. 

Det er deltakelse på en del eksterne kurs og tilbud fra Habiliteringstjenesten i SiV, og det er mye samarbeid og 

overføring av kompetanse mellom SiV og kommunene rette mot den enkelte bruker.  Det er ikke fremkommet 

noen tiltak for kompetansedeling i form av felles kurs og opplæringstiltak mellom virksomheter på tvers av 

kommunene, men de benytter hverandre i større grad til råd og veiledning i saker som de ikke finner løsning på 

i egen kommune. 

Behov for å systematisere: 

Generelt er det behov for å sette flere kompetansetiltak i system ved disse virksomhetene. 

Boligtjenesten har en stor andel ufaglærte og det nevnes av flere ledere at det bør lages et eget 

kompetanseprogram for disse. 

Det er en lang rekke temaer som det er ønskelig å sette i system og få høyere kompetanse på som: 

- Målrettet miljøarbeid (håndtering av utfordrende adferd) 
- Utviklingshemming og aldring 
- Seksualitet hos unge personer med utviklingshemming 
- Sammensatte psykiske lidelser 
- Bruk av Roll-Talk 
- Kap 4a og 9 
- Dokumentasjon (Profil) 
- Kommunikasjon/medbestemmelse 
- Holdninger og etikk 
- Smittevern og hygiene. 
- Helseoppfølging og koordinering av tjenester for de som er tjenesteansvarlig 
- Ernæring og Diabetes 
- Opplæring i medisinsktekning utstyr 
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- HLR og førstehjelp 
- Oppdateringskurs for sykepleiere og vernepleiere i medikamenthåndtering 

 

8.1.3. Psykisk helse og rus 
I disse virksomhetene er det generelt høy kompetanse, og mange med høyere utdanning. 

Opplæring i medikamenthåndtering er satt i system for de aktuelle virksomhetene på dette området. 

Mange av kursene og kompetansetiltakene er i regi av Borgestadklinikken, og noe i regi av SiV. 

For brukergruppen mellom 12-18 år er det lite tilbud og kompetansebyggende tiltak internt i virksomhetene, 

og mellom SiV og kommunene. 

Det er lite kompetansedeling mellom SiV og kommunene på rusfeltet. Mange av kommunene har opparbeidet 

seg høy kompetanse på dette feltet internt, og kjenner for lite til hva Avdeling for rusbehandling i SiV kan bidra 

med. 

Veiledningsgrupper et implementer i de fleste av disse virksomhetene og benyttes til kompetanseoverføring 

internt. 

E-læringskurs benyttes for opplæring i medikamenthåndtering, men andre e-læringskurs er tatt lite i bruk. 

Andre kompetansetiltak som gjennomføres i flere av kommunene er: 

- Førstehjelp 

- Hygiene/smittevern 

- Opplæring i sikkerhetsprosedyrer 

- Motiverende intervju 

- Kap. 4a og Kap. 9 

- Kognitiv terapi 

 

Behov for å systematisere 

- Opplæringsplan for nyansatte 

- Lovverk for psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten/kommunehelsetjeneste 

- Metoder for behandling og kartlegging – koordinering med SiV 

- Kjenne til SiVs forventinger til kommunen 

- Mer kompetanse og oppdatering i Kap. 4a og 9 
- E-lærings «pakker» - rettet mot ulike yrkesgrupper og tjenester                             
- Etisk refleksjon 
- Konflikthåndteringskurs 
- Veiledningsmetodikk 
- Stabilisering av traumer og personlighetsforstyrrelser 

 

8.1.4. Helsesøster og jordmortjeneste 
Ved helsestasjonene er det ikke noe eget opplæringsprogram for nyansatte, det er relativt små virksomheter i 

mange av kommunene, og det er generelt en stabil personalgruppe med lite turnover og nyansettelser. 

Helsesøstrene deltar på mange ulike eksterne kurs. Fokusområder i de fleste kommuner har i den siste tiden 

vært vold i nære relasjoner og psykisk helse. 

For disse gruppene arrangeres det gode fagdager i regi av nettverkene, og jordmødrene deltar på en årlig 

fagdag i regi av føde/barselseksjonen på SiV.  De opplever at de får mye nyttig informasjon på denne dagen, 

men kunne ønske et fora med gjensidig kompetansedeling der også kommunene i større grad bidro med faglig 

innhold. Det oppleves at det skjer mye nytt innenfor fødselsomsorgen, og det er et stort behov for 

informasjonsflyt fra spesialisthelsetjenesten til kommunejordmødre. Det er ønskelig med jevnlige 

oppdateringskurs for jordmødre som jobber i kommunal helsetjeneste. 

Områder som det ønskes styrket kompetanse på er: 

- Undersøkelse av spedbarn. (TIMP) 

- HLR og akutte situasjoner. 



12 

 

- Systematisering av samarbeid, kurs og informasjon fra SSO og ernæringsfysiolog. 

- Revmatiske lidelser og hud. 

- Psykisk helse og traumatiserte barn 
- Overvekts-problematikk og spiseforstyrrelser 
- Foreldreveiledning 
- Hva forventes av kommunen 

- Tellende kurs for leger i helsestasjon 

- Risikosvangerskap 

- Flyktninger og innvandrere 

 

8.1.5. Fysio- og ergoterapitjeneste 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter i de fleste kommunene er med i rehabiliteringsnettverket i Vestfold, der det 

arrangeres egen fagdager. Ellers er tilbakemeldingen at samarbeid og kompetanseoverføring mellom 

kommunene og SiV fungerer godt relatert til enkeltpasienter som skal følges opp i kommunene.  Det er 

ønskelig med fora som gir mulighet for faglige diskusjoner og erfaringsutveksling med SiV.  Det er et rikt 

kurstilbud for disse yrkesgruppene, og mange av kursene er i regi av fagforeningene. Kursene er kostbare, og 

begrenser mulighetene. Det er ønskelig om kommune og spesialisthelsetjenesten i større grad kunne arrangert 

felles kurs, og gjerne som er relevant for flere yrkesgrupper. Psykisk helse hos barn, og vansker som setter spor 

i kroppen er særlig nevnt som relevant. 

8.1.6. Legetjenesten 
Leger med spesialitet i allmennmedisin deltar på ulike kurs, de fleste i regi av Den Norske legeforening. Ikke 

noe system for hvilke temaer det må inneholde. Leger som jobber i legevakt må jevnlig ha akuttmedisinske 

kurs. Flere av sykehjemslegene er ikke spesialister i allmennmedisin, og det settes ikke krav til gjennomføring 

av kurs og oppdatering for disse. De fleste av kursene for allmennleger arrangeres utenfor Vestfold.  

Det er ønsker om mer systematiske tilbud om kurs i Vestfold, der spesialistene på SiV underviser. Det kan være 

emnekurs, eller kurs i møteserier med flere fagtemaer som gir tellende timer i spesialistgodkjenningen. Med 

SiV som arrangør av disse kursene, vil det være mer praksisnært i forhold til den daglige samhandlingen og 

oppfølgingen av pasientene i Vestfold. 

Informasjon om ny rutiner og prosedyrer presenteres PKO-møte som avholdes 2 ganger per år eller i møter for 

Allmennlegeutvalget. 

Under utdanningen til spesialist i allmennmedisin er det for tiden få leger som velger et praksisår på somatiske 

avdelinger ved SiV, med unntak av Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering som har stor pågang. Dette 

begrunnes med at det ikke er godt nok tilrettelagt i forhold til ledige stillinger, og at vaktbelastningen er høy på 

disse avdelingene. 

Opplæring og kompetanse i henvisningsrutiner og innhold er ikke satt i system. Turnuslegenes faste møteserie, 

kan være et aktuelt forum å benytte for denne gruppen. 

Samarbeidende yrkesgrupper opplever at legene har manglende kunnskap om kommunalt lovverk og 

forvaltning og bestiller-/utførermodell. Sykehuslege har også lite innsikt i dette.  

Sykehjemsleger nevner at de har behov for høyere kompetanse på områder som geriatri, psykogeriatri, 

demens og samtykkekompetanse. De ønsker også flere kurs i regi av SiV for å kunne holde seg oppdatert i 

forhold til prosedyrer og behandling av de store kronikergruppene som KOLS og hjertesvikt. 

8.1.7. Legevakt 
Legevaktene har opplæring av nyansatte som har mye fokus på rutiner, fagsystemer og medisinteknisk utstyr. 

Opplæring i HLR gjennomføres årlig eller hvert annet år. Det er hyppig internundervisning og fagkvelder på 

tvers av legevaktene i Vestfold med ulike temaer. Opplæring ABCDE, MEWS og ISBAR er ikke satt i system ved 

alle legevaktene. Det jobbes med et felles opplæringsprogram for legevaktene i Vestfold. 

Det er ønskelig med mer regelmessig simulering og ferdighetstrening, og en styrket kompetanse på psykisk 

helse og rus. 
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8.2 FUNN FRA KARTLEGGINGEN I SIV 
 

8.2.1. Medisinsk- og Kirurgisk klinikk 
Sengeposter og poliklinikker 

Det foregår en del løpende kompetansedelingstiltak for helsepersonell i kommunene, men lite er satt i et 

regelmessig system og inngår ikke i et helhetlig kursprogram på SiV. Det er lite av opplæringen som er 

koordinert mellom flere seksjoner, med unntak av opplæringstiltak ved Simuleringssenteret, der 

undervisningskrefter fra flere seksjoner benyttes.  

Det tilbys opplæring i prosedyrer og utstyr ved overføring av enkeltpasienter. Internundervisning i kommunene 

i temaer som peritonealdialyse og hjertesvikt, og undervisning på kurs og fagdager i regi av nettverk arrangeres 

på forespørsel. Det har vært økende forespørsel om simulering og ferdighetstrening på Simuleringssenteret i 

ulike prosedyrer og senarioer på bestilling fra noen av kommunene. Råd og veiledning på telefon gis løpende 

fra alle seksjoner. 

De fleste seksjoner gjennomfører opplæring i PLO-utskrivningsrapport, ikke alle kjenner til prosedyre for 

utskrivningsklare pasienter og de færreste har et forhold til samarbeidsavtalen mellom SiV og kommunene. 

Sykepleieseksjonene sier de trenger bedre innsikt i rutiner for oppfølging i kommunene, brukeres rettigheter og 

tilbud som pasientene har fra før. De trenger bedre innsikt i systemet rundt pasienten, hvilke oppgaver og 

organisering primærhelsetjenesten har, og hva kommunen trenger og forventer av informasjon.  

Ved opplæring i prosedyrer trenger SiV mer kjennskap til hvilket utstyr som er tilgjengelig og hvilke prosedyrer 

som gjelder i kommunene, for å kunne gi en tilpasset opplæring. 

Det er behov for en bedre oversikt over hvor en skal henvende seg, og kontaktpersoner på tjenestestedene i 

kommunene. Det er særlig aktuelt ved manglende informasjon, innleggelsesrapport eller henvisning eller når 

det er akutte behov for tjenester for pasienter som ikke har kommunale tjenester fra før. Føde/barsel 

seksjonen gir tilbakemelding om at de har behov for å øke kjennskapen til svangerskapsomsorgen i 

kommunene og dets innhold. 

Fagseksjonene (leger) 

Overlegene i de medisinske og kirurgiske fagseksjonene stiller i en rekke møter og fora hvor de holder 

faginnlegg for allmennleger, sykehjemsleger og turnusleger: 

- Akutt pediatri x 2 pr år for turnusleger 
- Opplæring i komplekse tilfeller og ved etablering av døgnkontinuerlig tilbud for barn. 
- Smittevernkurs  

- Hjertesvikt, hjemmerespirator, overvekt, diabetes og nyresvikt 

- Kurs for legevaktleger 

- Øyeseksjonen underviser turnusleger før de skal ut i turnustjeneste i kommunen 

Legene i SiV gir veiledning til fastleger og sykehjemsleger på ulike temaer, der det særlig nevnes gastromedisin 

og smerteproblematikk. Leger deltar også på kurs og opplæring for andre yrkesgrupper i temaer som 

fallforebyggging og innleggelse og skrifte av urinveiskateter. 

Det er store variasjon på hvorvidt legene kjenner til samhandlingsrutiner og –prosedyrer, og de har lite forhold 

til samarbeidsavtalen. Noen svarer at dette tar sykepleierne seg av. Enkelte seksjonsledere tror at opplæring i 

utskrivingsrutiner, epikrisemal og innhold ligger i SiVs nyansattopplæring for leger, men det gjør det ikke per i 

dag. 

Det er lav deltakelse fra sykehusets leger på samhandlingsmøtene som arrangeres 2 ganger i året i regi av 

praksiskonsulentene. 

Habiliteringssenteret 

Habiliteringssenteret og Læring og mestringssenteret har en utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell, 

brukere, pårørende og ansatte i skoler og barnehager. De jobber i tverrfaglige team, og deler mye kompetanse 

i samarbeids- og koordineringsmøter for den enkelte bruker. De har mye utadrettet virksomhet. 

Habiliteringssenteret bruker egne maler for epikrise/tverrfaglige notater, og inngår egne avtaler for enkelte 

brukere. 
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Senter for sykelig overvekt (SSO) 

Senteret har kurs i overvekt og diabetes i Vestfold for leger, personell i boliger og helsesøstre m.fl. 

Da senteret også har en regionalfunksjon holdes det også kurs for ansatte i kommuner i hele regionen (HSØ), 

og de leder det nasjonale kompetanseprogrammet, “Fra kunnskap til handling”. 

De inviterer til gruppeveiledning vedrørende enkeltpasienter, men opplever lav deltakelse fra 

helsesøstergruppen.  

 

8.2.2. Klinikk for psykisk helse og rusbehandling (KPR) 
Psykiatrisk fylkesavdeling tilbyr internundervisning i kommunene på forespørsel, og gir opplæring og hyppig 

veiledning ved pasientoverføringer og opprettelse av forsterkede tiltak i kommunene. 

De gir veiledning til ansatte i kommunene, samtaler med pasienter og inngår faste avtaler etter behov. 

De har også gitt tilbud som teoretisk/praktisk gjennomgang av voldsrisikovurdering og kriseplan for ansatte i 

boliger. 

Aldersavsnittet bidrar med forelesninger og kurs om demens, depresjon, alderspsykiatri, yngre med demens og 

Huntington. 

 

Avdeling for rusbehandling deltar på samarbeidsmøter med faglige problemstillinger. De erkjenner at tilbudet 

innen rus er for lite kjent, og helsepersonell i SiV og kommunene etterspør kompetanse fra rusfeltet i liten 

grad. Det er behov for å jobbe mer utadrettet og markedsføre tilbud og kompetanse bedre. 

LAR har gitt opplæring og holdt informasjonsmøter for hjemmetjeneste/rusteam i utdeling av medikamenter, 

har hatt noe opplæring i skoler og gir veiledning per telefon. 

BUPA gir veiledning, og deltar på kurs og møter med helsesøstre, skole og barnehager. Mye av 

kompetanseoverføringen er knyttet til enkeltpasienter. Pasientene er ulike, og opplæring og tjenestetilbud i 

kommunene må rustes på nytt hver enkelt gang. 

DPSene gir veiledning til personell i kommunene vedrørende enkelt brukere, ambulerende akutt team gir råd 

og bistår ved akutt behov på kveld/helg. De tilbyr også kurs til grupper på forespørsel. 

De ser at det kunne vært nyttig med mer hospitering og ambulerende virksomhet ved pasientoverføring, og 

oppfølging i pasientens daglige omgivelser med helsepersonell tilstede. Dette vil kunne bidra til gjensidig 

kompetansedeling og bedre koordinering mellom tjenestenivåene. 

LIAISON- Inntaksprosjekt med fastleger er et tilbud der Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter inviterer 

leger til smågrupper for samkonsultasjoner av uhenviste pasienter. Der gis det undervisning og 

informasjonsutveksling om henvisning og prioriteringsveileder. 

Glenne regionalt senter for autisme har en årlig konferanse for kommuneansatte HSØ, og har ellers en 

kurskatalog med ulike kurs og opplæringstilbud. De gir også opplæring relatert til enkeltpasienter, og kurs og 

foredrag på bestilling. Glenne deltar i prosjektarbeid der kompetansespredning og utvikling er målet. 

Andre kurs- og konferansetiltak for deltakere i kommunene i regi av SiV er: 

- Migrasjonskonferanse 
- Kurs i Motiverende intervju årlig + inspirasjonsdager 
- Konferanse – “Mer frivillighet og mindre tvang” 
- Traumeterapi  for kommunepsykologer 
- Konferanser - forum for rus og psykiatri x2 pr år 

 
Borgestad klinikken er et regionalt kompetansesenter for kommunene. SiV kjenner lite til hvilke kurs og 

opplæringstilbud de har, hvilket behov kommunene har utover dette og hva SiV da eventuelt bør prioritere. 

Her kan det være behov for samarbeid og koordinering. 

Innen psykiatri og rus i SiV fremheves det behov for å styrke kompetanse og innsikt på disse områdene: 

- Rammer i kommunalt lovverk. 
- PLO-meldinger /samhandling, hvem man kan henvende seg til i kommunene. 
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- Tilgang og rettigheter på kommunale ytelser. 
- Hvordan kommunene ønsker å samarbeid for å få mest mulig sømløse overganger i 

pasientbehandlingen, utveksling av  erfaringer og hvilke tiltak som har vært nyttig. 
- Oversikt over kommunenes kompetanse og tilbud på psykiatri og rusfeltet, hvilke tilbud som passer for 

hvem, søknadsprosess og hvordan pasienter kommer i kontakt med de ulike tilbudene. 
- Styrke kompetansen i hvordan man jobber metodisk med atferdsproblemer, og programmer som ART 

og PMTO, og hvilke prinsipper og metoder kommunene benytter. 
 

8.2.3. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) 
De arrangerer fagdager og seminarer for helsepersonell i Vestfold, der også spesialister fra andre klinikker i SiV 

bidrar med faglig innhold. Har egne kurs for fastleger, som de kaller “12 minutter `n”, og foredrag for fastleger i 

Larvik. Det har også vær arrangert egne kurs for fysioterapeuter. 

Andre arenaer for kompetansedelinger er nettverksmøter vedrørende enkeltpasienter, ambulant team for 

slagpasienter som prøves ut i Larvik og SØK-prosjektet, “Sammen om økt kvalitet”, et samarbeid om pasienter 

med muskel og skjelettplager i Larvik. 

Lederne gir tilbakemelding om at de trenger mer innsikt i hverdagsrehabilitering, og hvilke muligheter de har i 

kommunene, og en styrket kompetansen innenfor geriatri. 

KFMR har stor pågang fra leger som ønsker praksis år under sideutdanningen til spesialist i allmennmedisin. 

 

8.2.4. Klinikk for medisinsk diagnostikk 
Fysio- og ergoterapiavdelingen ved SiV arrangerer fagdager 2 ganger i året for kommunale og 

privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter. I tillegg har faggrupper for barn og geriatri egne fagdager. 

Kommunene fremmer ønsker om temaer til disse fagdagene. 

Ansatt i avdelingen holder kurs og opplæring på forespørsel teoretisk og praktisk, og gir veiledning vedrørende 

enkeltpasienter. Det er gjennomført opplæring ved innføring av elektronisk kommunikasjon til fysioterapeuter i 

kommunehelsetjenesten. 

 

Sentrallaboratoriet ved SiV har arrangert noe opplæring i blodprøvetaking og rutiner for blodprøvetaking i 

poliklinikken for grupper fra institusjoner og hjemmesykepleie, men det er generelt lite forespørsler om 

opplæring fra kommunene. 

Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) driver kurs/veiledning for 

legekontor (leger og medarbeidere), sykehjem og legevakt. De har egen fagopplæring, egne prosedyrer og e-

læringskurs. De har avtaler med de fleste legekontor, og noen av kommunene i Vestfold. Noklus er en ideell og 

landsdekkende organisasjon, men ikke en del av SiVs virksomhet. 

Det er stor økning i prøvetakning i kommunale tjenester, men lav etterspørsel etter opplæring.  

Prestetjenesten på SiV har bidratt på fagdager i kommunehelsetjenesten med temaer som den vanskelige-/ 

nødvendige samtalen, eksistensiell/åndelig smerte og etikk. Følger opp noen pasienter der kontakten er 

opprettet under oppholdet på SiV. 

 

8.2.5. Prehospital klinikk 
Klinikken har ingen systematiske kurs for helsepersonell i kommunene, og får lite forespørsler om opplæring og 

undervisning. 

AMK har gjennomført opplæring i bruka av INDEX (felles prosedyreverk for varsling via nødnett) og nytt 

nødnett for alle legevaktene. 

Ambulansetjenesten har deltatt i prosjekt “Kameratredning” i Tønsberg i samarbeid med kommunen og Kirkens 

bymisjon, der det har blitt gjennomført 4 kurs med HLR-opplæring. 

De ønsker et tettere teamsamarbeid med legevaktene og mer hospitering i og fra legevakt og andre 

samarbeidende instanser. Det har vært utvekslet noen hospitanter, men ifølge lederne i for liten grad. 

AMK har et eget skjema over innhold for hospiteringsopphold. 
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8.2.6. Servicedivisjon 
Behandlingshjelpemidler gir opplæring til brukere og ansatte i kommunene på forespørsel og ved behov for 

repetisjon, men det er behandlere som har ansvar for opplæring i bruk av utstyr ved rekvirering og utskrivelser 

fra SiV. Avdelingen ser at det er behov for mer utstyrsoppfølging og kompetanseheving til “utstyrstunge” 

pasienter. Det er ønskelig å kunne legge brukermanualer tilgjengelig på nett. 

Per i dag mangler de system for registrering av feil bruk av utstyr som årsak til forverret helsetilstand og 

innleggelse. Et slikt system ville kunne avdekke opplæringsbehov. 

 

8.2.7. Administrasjon 
Kvalitetsavdelingen arrangerer kompetanseutviklingskurs der kommunene inviteres x 4 pr år med utgangpunkt 

i pasientsikkerhetskampanjens satsningsområder. Temaer som Tidlig identifisering av akutt og kritisk syke, 

sepsis, fall, underernæring, trykksår og infeksjoner. Studenter fra HSN har vært invitert til disse kursene. 

Avdelingen har også hatt kurstilbud for kommunene i risikostyring og pasientsikkerhet i klinisk praksis. 

Smittevernavdelingen utarbeider og bistår i implementeringen av internkontrollprogram med prosedyrer i 

smittevern og hygiene. De tilbyr opplæring og kurs på forespørsel, har deltatt med foredrag på kurs for 

sommervikarer i kommunene og på konferanse i regi av fylkesmannen. Smittevernavdelingen leder nettverk og 

opplæring for smittevernkontakter. 

Hygienesykepleiere, smittevernlege og tuberkulosekoordinator gir råd og veiledning på telefon til leger og 

annet helsepersonell i kommunene. Blir hyppig kontaktet ved utbrudd av infeksjoner ved institusjoner og 

boliger. De opplever at det er stor variasjon på hvor mye kontakt de har med den enkelte kommune, og 

hvorvidt tilbudet som ligger i tjenesten er godt nok kjent. 

Barnekoordinatorer arrangerer åpen fagdag med tema om “Barn som pårørende” 1 gang per år. De har også 

arrangert en felles fagdag for SiV og Nøtterøy kommune i 2016. 

Barnekoordinatorer mener helsepersonell trenger mer kompetanse og fokus på barn som pårørende uavhengig 

av om de foresatte er alvorlig eller langvarig somatisk eller psykisk syke. De mener også at det er behov for mer 

kompetanse i SiV på når og hva som skal meldes, og innholdet i meldingene. 

8.3 HOSPITERING 
Hospitering inngår i samarbeidsavtalen, delavtale g) punkt 4.2.: “Begge parter skal bidra til kompetanseheving 

og kunnskapsoverføring, for eksempel gjennom faglige nettverk, hospiteringsordninger, felles møteplasser, 

bruk av ambulerende team og praksiskonsulentordningen.”    

SiV og kommunene har i dag ikke noe system for gjensidig hospitering.  Det er sporadisk hospitering ved SiV fra 

noen virksomheter i kommunene. Motivet for hospiteringen er forskjellig, noen etterspør prosedyrer og 

fagspesifikk opplæring og andre ønsker å bli bedre kjent med tjenestens innhold og organisering. Fra SiV og ut i 

kommunene er det ingen hospiteringsaktivitet, med unntak av fra Prehospital klinikk til legevakter. Det foregår 

ingen hospitering for leger.  

Hospitering er basert på direktehenvendelser og avtaler om alt fra noen timer til flere dager. Innholdet for 

hospiteringen er ikke definert, med unntak av ved AMK.  

Flere av seksjonene både innenfor somatikk og psykiatri ved SiV mener det vil være nyttig å hospitere i 

kommunene for å bli bedre kjent med tjenestene. Virksomhetene i kommunene ser også dette som et nyttig 

kompetansedelingstiltak. Flere nevner at det har økonomiske konsekvenser når den ansatte som hospiterer må 

erstattes med vikar, og at det kan være vanskelig å få til. 

Det er liten interesse for hospitering blant fastleger. Et tilbud som er systematisk og gir opplæring og praksis i 

spesifikke prosedyrer/undersøkelser som er direkte anvendbart i praksis som fastlege, vil det være interessant 

for flere. 

8.4 FAGNETTVERK 
Det fremkommer 48 fagnettverk og -fora i kartleggingen. Noen nettverk der både kommuner og 

spesialisthelsetjenesten er med, og andre på tvers av kommunene i Vestfold. Lederne i kommunene oppgir at 
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de har deltakere i mange nettverk, og at de opplever at det er for mange ressurspersoner til at man ser nytten 

av det i praksis. Det etableres mange nettverksgrupper der det er forventet at alle skal sende representanter, 

noe som blir for mye. Prioriteringer gjør da at noen kommuner er med og andre ikke. 

Noen nettverk fungerer veldig godt for eksempel innenfor kreft og lindring, der det er engasjerte fagpersoner 

som samler og driver det. De har et tett samarbeid med aktørene mellom sykehus og andre kommuner. Andre 

nettverk bærer preg av dårlig kontinuitet, og har lav nytteverdi for å spre informasjon og kompetanse tilbake til 

de enkelte virksomheter i kommunene og seksjonene i SiV.  

 

Det arrangeres fagdager i regi av nettverkene, og mange av disse får gode tilbakemeldinger. 

Flere av kommunene beskriver at de har dårlig oversikt over hvilke nettverk de er med i, og hvem i kommunen 

som deltar. De som sitter i nettverkene brukes derfor lite på tvers av virksomhetene i egen kommune. 

Lederne mener også at selv forventer for lite av de som deltar i nettverkene. Mandatene til de ulike 

nettverkene er ikke kjent for ledere. 

 

Sentrale faktorer for godt fungerende nettverk er:  

- Forankring i ledelse og samarbeidsorganer 

- Klare forventninger til deltakerne om kompetanse- og informasjonsspredning 

- Kontinuitet i deltakelsen 

- Nettverk der alle kommuner og evt sykehus er representert.  

- Det bør være kjent internt i kommunen hvem som deltar i hvilke nettverk 

 

Oversikt over nettverk som er beskrevet i kartleggingen: 

Nettverk Kommuner og SiV Nettverk for kommunene 

Kreftomsorg og lindring  Fagnettverk for Huntington 

Demensnettverk  Laboratorietjenester 

Forum for diabetessykepleiere  Faggruppe geriatri 

Rehabiliteringsnettverk  Læringsnettverk forebygging og behandling av 

underernæring 

Smittevernkontakter  Fagnettverk psykisk helse og rus  

Forum for samhandlingssykepleiere SIV og 
tjenestekontorer i Vestfold  

Nettverk – enslige mindreårige 

 

Samhandlingsnettverket  

Nettverk for forløpskoordinatorer  

RBUP for kommunepsykologer 

Forum for livsstyrketrening 

Forum for psykisk helse og politi  Allmennlegeforum 

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold  Boligveiledernettverk 

ROP-nettverk  Nettverk for instruktører i motiverende intervju 

Nettverk for spiseforstyrrelser  Ledende helsesøster 

Migrasjonsnettverk  Helsesøsternettverk i Vestfold 

Nettverk for ADHD  Kommunepsykologsamlinger 

Nettverk for sykehjemsleger  Folkehelsenettverk 

Fagnettverk for funksjonshemmede, Kap.9  Legevaktsforum 

Fyso- og ergoforum (Solvang)  GERIKA-nettverk 

Fysio- og ergoforum for barn  Velferdsteknologinettverk 

KAD-nettverk  Regionalt K1 (koordinerende enhet) 

LMS – Vestfold (Larvik og Sandefjord) Erfaringskonsulenter 

 

8.5 KOMPETANSESAMARBEID 
Kompetansedelingen i dag bærer preg av lite samhandling og koordinering. Invitasjon til kurs og fagdager fra 

SiV og USHT-V når ikke frem til relevante grupper i den enkelte kommune. Deltakelsen bærer preg av at noen 
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kommuner er bedre representert enn andre. Kommunene ønsker en bedre oversikt og koordinering av kurs i 

regi av SiV og USHT, og at kurs for ansatte på SiV i større grad er åpne for deltakelse fra kommunene. Det er 

lettere å oppnå en høyere deltakelse hvis undervisning også kan arrangeres ute i kommunene. Opplæring og 

veiledning relatert til den enkelte pasient beskrives som god og tilgjengelig. 

 

Lederne i SiV beskriver at de har lite oversikt over hva kommunene har behov for av kompetansetiltak. De har 

også liten oversikt over hvordan den enkelte kommune er organisert, og hvem man kan kontakte. På samme 

måte som mange i kommunene ikke vet hva de kan be om, og hvem de kan kontakte i SiV for opplæring og 

undervisning. Nettsidene til SiV og USHT-V benyttes i liten grad av helsepersonell i kommunene, og det er 

ønskelig med en felles nettportal for kompetanse- og informasjonsdeling. 

 

Det er ikke noe samarbeid på tvers av kommuner på de samme virksomhetsområdene i utarbeidelse og 

gjennomføring av kompetanse og opplæringstiltak og dets innhold, med unntak av legevaktene som jobber 

med å få til en standardisering i Vestfold. Hver virksomhet og avdelinger i kommunene lager eget 

opplæringsprogram og tiltak med ulik form og innhold, og det krever ressurser i utarbeide og gjennomføring av 

undervisning i mange av de samme teamene på alle tjenesteområder. 

De fleste kommunene har lite samarbeid om kompetansetiltak på tvers av virksomheter i egen kommune.  Det 

er noe mere samarbeid rundt dette i de mindre kommunene. De fleste kommuner beskriver at de mangler 

oversikt over faglige ressurspersoner i andre virksomheter, kompetansen brukes lite på tvers og man bruker de 

man kjenner. Fagressurser fra psykisk helse derimot benyttes i noen konkrete saker i de andre virksomhetene.   

Det er lite tiltak og fokus på å dele kompetansen som kommunene har til helsepersonell i SiV, der temaer som 

helhetlig tilnærming, funksjonsvurdering og demens er områder som ville kunne være aktuelle, i tillegg til 

kjennskap til tjenestene. 

8.6 STUDIEBESØK 
På bakgrunn av at Sørlandet og Østfold har hatt prosjekter om kompetansedeling mellom kommuner og 

sykehus, og har gjort tilsvarende kartlegginger som gjennomføres i Vestfold, ble det i løpet av 

kartleggingsarbeidet arrangert studiebesøk.  Fra Vestfold deltok representanter fra Samhandlingsenheten i SiV, 

Nøtterøy kommune og USHT-V på disse besøkene. 

I tillegg er det opprettet kontakt med Prosjektleder for nettportalen,” Kompetansebroen”, for Akershus 

universitetssykehus og tilhørende kommuner, bydeler og utdanningsinstitusjoner, som ble lansert i januar 

2017. 

Kompetansedeling i Østfold 

Et viktig kompetansedelingstiltak som de har satt i system i Østfold er en felles sertifisering og opplæring av 

instruktører i sykehuset, kommuner, USHT og høgskole. De fikk opplæring og ferdighetstrening i HLR og ABCDE, 

MEWS og ISBAR. Prosjektet har også finansiert anskaffelse av utstyr for ferdighetstrening på 5 lokaliteter for 

kommunene i Østfold. Dette er drevet frem i et prosjekt som går over i drift nå i 2017. Dette sikrer en 

standardisert, kvalitetssikret og kunnskapsbasert opplæring. 

Det arrangeres temakurs og akuttmedisinsk kurs for leger i samarbeid med Den norske legeforening, og årlig 

samling for fastleger på Sykehuset i Østfold der også samhandling er tema. 

De har i Østfold opprettet et eget samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF). Det er et rådgivende utvalg i saker 

som påvirker fastleger, pasienter og sykehuset. Erfaringen er at når dette utvalget har kommet med råd, er det 

god grunn til å følge det for andre fastleger. De benytter egen nettportal for fastleger som 

kommunikasjonsplattform, der det blant annet ligger mal til henvisninger med gode beskrivelser. 

De har flere fora for samhandling med høgskole, fagskole og videregående skoler som samarbeidsprosjekter for 

forbedring av praksisstudiet, Advisory Board for informasjonsutveksling og utvikling av studier og fagråd for de 

ulike studieretningene der innhold og utvikling av utdanningene er tema. 

 
Kompetansedeling på Sørlandet (Agder) 
Prosjekt «Gjensidig kompetanseutveksling mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder» (2013) ble 

forløperen til flere tiltak der det blant annet ble etablert et fagutvalg for kompetansedeling på tvers av sykehus, 
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kommunehelsetjenesten og høgskole. Fagutvalget ledes av en representant fra en av kommunene og 

sykehuset har en sekretariatfunksjon. Fagvalget har en viktige koordinerende og utøvende rolle for 

kompetansedelingen på Sørlandet. 

De har utviklet et system for hospitering ut i kommuner og inn i sykehuset, der målet er økt forståelse av 

samhandlingen mellom kommuner og sykehuset. For hospiteringen er det beskrevet innhold og lengde, det 

gjennomføres evaluering og hospitering gjennomføres på faste tider av året, en uke på høsten og en uke på 

våren. De har et koordinerende ledd for behandling av hospiteringssøknader og – aktiviteter begge veier. 

Sykehus, kommuner og høgskole arrangerer felles fag- og prosedyredager, og har tilgjengeliggjort e-læringskurs 

på tvers av portalene KS-læring og Læringsportalen. Felles informasjon, kurskalender med påmelding og e-

læringskurs legges ut på sykehuset hjemmeside på egen side for kompetansedeling. Behovene fra kommunene 

og sykehusene meldes inn og koordineres, og kurs meldes inn for publisering.  Kompetansedelingstiltak 

synliggjøres på sosiale medier, noe som gjør veien ut til den enkelte helsearbeider kortere. 

De har utviklet undervisningspakker i TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstander) – 

basiskompetanseprogram på e-læring. Og de har etablert læringsnettverk der 29 av 30 kommuner og 

sykehuset er med, der det er etablert arbeidsgrupper som jobber med PLO-meldinger og reinnleggelser. 

 

Kompetansebroen - bidrag for å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus 

Akershus universitetssykehus med tilhørende kommuner og høyskole etablert et fagforum for utdanning og 

kompetanse høsten 2014. Det har hatt som formål å videreutvikle samhandling gjennom å fremme tiltak som 

bedrer helsetjenestene og levendegjør avtaleverket tilknyttet delavtale 7 – “Samarbeid om utdanning og 

kompetanse”.  

En av utfordringene innenfor utdannings- og kompetansesamarbeidet hadde vært å gjøre kompetansetiltak 

kjent for ledere og medarbeidere på tvers av kommunene, bydelene, sykehuset og utdanningsinstitusjonene. 

Det var vanskelig å få oversikt over tiltak som med fordel kunne tilbys deltakere på tvers av institusjoner og 

tjenestenivå. Fagforumet har utarbeidet en strategi for samarbeid om kompetanseutvikling mellom 

kommunene, Ahus og utdanningsinstitusjonene. De har gjennom et prosjekt i 2016 utviklet en nettportal med 

struktur og systematikk for gjensidig informasjons- og kompetansedeling. Portalen ble lansert 9. januar 2017. 

(http://www.kompetansebroen.no/) 

 

8.7 SAMARBEID MED UTDANNINGSINSTITUSJONER 
Det foregår noe prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og enkeltkommuner og virksomheter. 

Noen ledere nevner at de i større grad ønsker at deltakelse i prosjekter og forskning er med 

utdanningsinstitusjonene, er basert på hva tjenestene har nytte av. Noen kommuner og seksjoner på SiV er 

medarrangører av årlig arbeidslivsdag på Høgskolen i Sørøst-Norge. Det meste av samarbeidet er ellers basert 

på praksisplasser og -studier. Det er få arenaer for samhandling der representanter fra utdanningene også 

deltar. De er positive til å utvide kompetansesamarbeidet med kommunene og SiV. 

9.0 FERDIGHETSTRENING OG SIMULERING 
 

Simulering og ferdighetstrening er en læringsform som har utviklet seg de siste årene, og det er etablert 

opplæringstilbud og arenaer for dette flere steder i Vestfold. Det eksisterer simuleringssenter på SiV, og 

ferdighetssentere ved Høgskolen i Sørøst-Norge campus Vestfold og i Sandefjord kommune. 

Flere andre kommuner har også etablert egne ferdighetsrom. Per i dag er det etablert ferdighetsrom i Horten, 

Holmestrand, Re, Tjøme, Nøtterøy og Hof (er under etablering). Mange av disse rommene er så langt lite i bruk. 

Kommunene velger ulike kurstilbud og arrangører for ferdighetstrening på ulike prosedyrer, HLR og trening på 

ABCDE, MEWS og ISBAR. Det er ikke etablert noe nettverk eller koordinering av disse tiltakene i Vestfold, 

instruktørene har ulike bakgrunn og sertifisering og opplæring gjennomføres ikke etter lik standard. På dette 
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området er det behov for å systematisere instruktøropplæringen og undervisning, og bli enig om hvilken rolle 

kommuner med sine ferdighetsrom og opplæringssentrene skal ha for til sammen å kunne gi et godt 

opplæringstilbud som gagner helsepersonell i alle kommuner og sykehus. 

10.0 UTVIKLINGSSENTERETS ROLLE OG AKTIVITETER 
 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) skal være pådrivere for 

kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i 

utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene. USHT-V omfatter tjenesteområdene sykehjem, 

bokollektiv for demente, hjemmetjenester, boliger for funksjonshemmede, rehabilitering og rus/psykisk 

helsetjeneste. 

De har en viktig rolle i erfaringsutveksling og kompetansedelingen på tvers av kommuner, og samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner og SiV. 

USHT-V 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. Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT 

mange medarbeidere 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 i 

Vestfold. 

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, og er pådriver for 

at medarbeidere utvikler kunnskapshåndteringskompetanse. Utviklingssenteret mener det styrker deres 

beslutningsgrunnlag, og herav bidrar til bedre kvalitet på helsetjenesten som ytes. Videre vektlegges 

gjennomføring av fagseminarer, erfaringskonferanser og kompetanseprogrammer med høy faglig relevans til 

lavest mulig kostnad for samtlige kommuner. 

 

I 2016 har USHT blant annet drevet flere interkommunale fagnettverk som Fagnettverk rehabilitering og 

fagnettverk demens, de har jobbet med prosjekter innen fag og tjenesteutvikling som arbeid med e-

læringsprogram om ernæring, utvikling av veiledende planer og tjenesteutvikling til barn og unge med 

omsorgsbehov. Innen kompetanseutvikling har de blant annet jobbet innen områder fra 

pasientsikkerhetsprogrammet, kjørt kursrekke innen demensomsorgens ABC og hatt kursrekke for  

sykehjemsleger. Når det kommer til forskning har de vært del av forsning rundt dyrebar omsorg og delirium 

blant hjemmeboende eldre 

 

Tilbakemeldinger i kartleggingsmøter er at USHT-Vs tilbud og rolle er lite kjent i kommunene, og at invitasjoner 

til kurs og nettverk ofte ikke når frem.  Samarbeidet har til nå hatt for liten spredning til alle kommunene, og 

det er for mye av aktivitene som skjer i Sandefjord. Det er ønskelig at kursaktiviteter i større grad arrangeres 

ute i kommunene. Kommunene på sin side mener selv at de har vært for lite engasjert i å påvirke fokus og 

samarbeidet med USHT-V. 

11.0 TILSKUDD TIL INNOVASJONS- OG 
KOMPETANSEHEVINGSPROSJEKTER   
 
Fylkesmannen tildeler årlig midler til innovasjons- og kompetansehevingsprosjekter i kommuner i Vestfold, og mye av  
midlene er tildelt til prosjekter og tiltak i regi av USHT-V de siste 3 årene. Flere av kommunene beskriver at  
de er avhengig av prosjektmidler for å prioritere større satsning på fagutvikling, og finansiering av lønn til helsepersonell  
som tas ut av den daglige driften.  Det varierer hvorvidt den enkelte kommune er aktiv, og om ledere ute i virksomhetene 
engasjerer seg eller kjenner til mulighetene for søke om ekstra midler. 
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Oversikt fra Fylkesmannen over tilskudd til innovasjons- og kompetansehevingsprosjekter i kommuner i Vestfold 2014/ 
2015/2016: 

       
  

 
Søkere Navn på prosjektet   2014 2015 2016 

  

Holmestrand (+ Hof) Tjenesteinnovasjon i PLO-tjenesten         500000 
  

  Velferdstekno.nettverk         50 000 
  

  Nasjonalt velferdstekoprogram Spider         2000000 
  

Lardal "Innbygger og helsepersonell"         550000 
  

Larvik Torgdag velferdsteknologi         200000 
  

  Planlegging av responssenter/Helsevakt         800000 
  

  
Nasjonalt velferdsteknoprogram 
GPS/Trygghetspakker         700000   

Søkere Navn på prosjektet   2014 2015   2016   

Nøtterøy Velferdstekno/Innovatoriet - studie       132400   
  

Sandefjord Sommerjobbprosjekt     250000     
  

Stokke Tavlemøter IKOS         230000 
  

  Personsentrert omsorg         120 000 
  

USHT Frivillighet satt i system         1 320 000 
  

  Legemiddelhåndtering     105900 106 000   
  

  Ferdighetssenter       300 000   
  

  Sykehjemslegeopplæring/forum       0 50 000 
  

  Tavlemøter     100000     
  

  Styrke demenskomp. I  hjemmetjenestene     200000     
  

  Ernæring og matglede       0 100 000 
  

  Demens og ABC     211800 212000 250 000 
  

  Etisk komp.heving       55500   
  

  Frie midler       50000   
  

  Fagnettverk     50000 75000 200 000 
  

  h) Annet /velferdstekno         70000 
  

KiV/ Larvik Samhandlingsforløp       945000 0 
  

VFK NM helsefag       0 25 000 
  

13 kommuner Forprosjekt Demenslandsby         290 000 
  

KS  Menn i helse     800000 0 300 000 
  

              
  

 

I tillegg til tilskuddene som fremgår av tabellen, har Fylkesmannen forvaltet tilskudd til 

velferdsteknologiprogrammet til Larvik og Horten, BPA, hverdagsrehabilitering, videreutdanning rus/psykisk 

helse, samt Kompetanseløftet 2015/2020. Tilskudd fra Kompetanseløftet har blitt gitt til kommunene etter 

innrapporterte planer for konkrete utdanninger/videreutdanninger, med prioritet for helsefagarbeidere. 

12.0 ANBEFALINGER 
 

Kompetansedelingen på tvers av kommuner og SiV er lite systematisk og koordinert i dag. For å kunne  

planlegge, iverksette og utvikle tiltak for gjensidig kompetansedeling som er dekker behovene og stimulerer til 

bedre samhandling, forutsetter det en organisering som er tilrettelagt for dette. 

Fagutvalg 

Det foreslås at det opprettes et fagutvalg med representanter fra kommuner, USHT-V, SiV og 

utdanningssektoren. Fagutvalgets rolle vil kunne være å koordinere, samordne og være pådriver for 

kompetansedeling på tvers i Vestfold, og bidra til at tiltak blir evaluert. 
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Nettportal 

For å dekke behovet for informasjon og kommunikasjon bør det opprettes en felles nettside/-portal for 

kompetanse- og informasjonsdeling for kommuner, SiV og utdanningsinstitusjoner. Nettportalen kan inneholde 

invitasjoner og påmelding til kurs, hospitering, nyheter i rutiner og prosedyrer, e-læring m.m. 

Basert på erfaringer de har på Sørlandet og i Akershus, så vil disse organisatoriske tiltakene kunne gjøre det 

mulig å utvikle flere ønskede tiltak for kompetansedeling. 

 

Andre tiltak: 

- Utvikling av kompetansepakker og undervisningsmateriell for like virksomhetsområder i kommunene  
- Fagdager/temadager - Felles for kommuner, SiV og studenter 
- Ferdighetstrening og simulering – systematisering av tilbud, undervisningsform og innhold, koordinert 

sertifisering av instruktører. Opprettelse av nettverk for denne aktiviteten. 
- Utvikle og iverksette system for gjensidig hospitering der mål, innhold og periode er definert og som 

koordineres på tvers av nivåene. 
- Evaluering av fagnettverk 
- E-læring – gjøre kurs lettere tilgjengelig og implementert i kompetansepakker. Standardisering av 

form og innhold i e-læringskurs som kan være felles for spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
- Skape felles forståelsen og tolkning av samarbeidsrutiner og –avtaler – arranger workshops. 
- Arrangere oppdateringskurs for kommunejordmødre. 
- Kurs for fysioterapeuter og helsesøstre i rus, vold i nære relasjoner og fysioterapi til barn/ung med 

psykiske og fysiske lidelser. 
- Fastleger og sykehjemsleger – tematiske kurs i regi av SiV og systematisk hospitering med definert 

innhold og utbytte. 
- Leger – opplæring i epikrise- og henvisningens innhold og medikamentlister. Egne kurs for fastleger og 

for sykehusleger. 
- Bruk av teknologi – nettbaset veiledning og opplæring, og konferanser.  

 

Disse tiltakene er basert på forslag og behov som har fremkommet i kartleggingsmøter på SiV og i kommunene. 

13.0 ERFARINGER 
 

Kartleggingen har fremskaffet en god oversikt over hvilke kompetansetiltak som drives internt og på tvers 

i Vestfold, og hva det er behov for å sette i et bedre system. 

Det har vært krevende og gjennomføre alle møtene, men vi har blitt mottatt utelukkende positivt og det 

har vært stor engasjement. Møtene har gitt en helt klar merverdi i form av utfyllende informasjon, dialog 

og drøfting av kompetansesamarbeid, og behovene i den enkelte virksomhet. Ledere har gjennom 

diskusjonene kommet med mange konstruktive innspill på samarbeidende tiltak og tiltak som de ønsker å 

jobbe videre med i egen enhet eller kommune. De ga uttrykk for at de gjennom kartleggingen fikk en 

bedre oversikt, og at de ble motivert til å starte nye tiltak og fortsette videre arbeid. 

Kartleggingsskjema for kommunene virket for noen omfattende, og kunne vært kortet ytterligere ned 

med færre spørsmål når en ser i ettertid hva som var mest nyttig å få svar på. Noen kommuner har valgt å 

besvare skjema samlet for alle enhetene i den enkelte virksomhet og andre hver for seg. Dette har vært 

opp til den enkelte kommune å løse etter beste evne. Skjema til ledere i SiV omfattet færre spørsmål, og 

var enklere og besvare. Tilbakemelding på kartleggingsskjemaene har blitt fulgt opp fra alle enheter i SiV 

og kommuner, og har gitt et komplett datagrunnlag. 

Det å gjøre denne kartleggingen som et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra SiV og USHT-V har vært 

viktig både i møte med ledere i virksomhetene, og det har dannet et felles utgangpunkt for samarbeid om 

videre tiltak. 
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Studiebesøkene har vært meget nyttig for å få ideer fra andre fylker på hvordan kompetansedeling kan 

løses. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Datainnsamling kompetansedeling og samarbeid (se eget dokument) 
 

 

Vedlegg 2: Informasjonsnotat til kommunalsjefer i Lederforum Helse 

Notat 

Til: Hilde Kari Maugesten og Siri Jensen 
Kopi til: Per Grunde Weydahl og Irene Jørgensen 
Fra: Anita Elmer, prosjektleder ved SiV 
Dato: 10.08.2016 

 
Kompetansekartlegging og -utvikling i samhandlingen mellom SiV 
og kommunehelsetjenesten i Vestfold 
 
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 kunnskapsbehovet 
har også økt, herunder kompetanse i vurdering og diagnostikk, samt kjennskap til 
prosedyrer. 
Gjennom samarbeidsavtalen delavtale g) skal begge parter bidra til kompetanseheving og 
kunnskapsoverføring der formålet er å sikre at pasientene til enhver tid får faglig forsvarlige 
helsetjenester av god kvalitet, god koordinering og gode pasientforløp. 
 
I arbeidet med det generelle samhandlingsforløpet er et av effektmålene at helsepersonell 
har relevant observasjons- og handlingskompetanse, samt dokumentasjonskompetanse. 
Resultatmål er blant annet at opplæring i kjernekompetanseområder er gjennomført, og at 
E-læringsverktøy er utviklet og tatt i bruk. 
Som nevnt i sak 17 i OSU 23.05. – Felles strategisk dokument, skal samhandlingsforløpet 
inneholde mer enn oppgavefordeling og rolleavklaring. Kompetanse til å gjennomføre og 
dokumenter er avgjørende. Hva som skal defineres, implementeres og systematiseres av nye 
og allerede eksisterende kompetansetiltak er ikke klart definert. 
 
Det foregår mye på kompetanseområdet i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og 
hjemmetjenester, den enkelte kommune og i SiV. Men partene har i liten grad i samarbeid 
systematisert og vedtatt hvilke tiltak, for hvilke grupper og i hvilken form som er nødvendig 
for at forløpene skal kunne ivaretas på en forsvarlig og god måte. Inntrykket er at hvilke 
kompetansetiltak som prioriteres og gjennomføres systematisk varierer i stor grad fra 
kommune til kommune. Deltakelse og engasjement i aktiviteter og prosjekter i regi av 
utviklingssenteret varierer, og kompetanseoverføringstiltak i regi av SiV er lite systematisk og 
med varierende deltakelse fra kommunene. Hospitering bilateralt skjer i liten grad i dag. 
 
SiV har valgt å prioritere en prosjektlederstilling med et særlig fokus på 
kompetanseoverføring på samhandlingsområdet mellom Sykehuset og 
kommunehelsetjenesten i Vestfold. Jeg, Anita Elmer, startet i denne stillingen formelt 1. juli. 
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Og er opptatt av å skaffe meg innsikt og orientering av om hva som foregår på området i 
dag, og av behovet for videre utvikling og systematisering. Dette må sees i lys av 
samarbeidsavtaler og øvrige prosesser i det generelle samhandlingsforløpet i samarbeid med 
representanter fra kommunehelsetjenesten i Vestfold. 
Jeg viser til dialog rundt dette før sommeren, der vi ble enig om at jeg først tar initiativ til et 
møte med leder av utviklingssenteret, Ellinor Bakke Aasen, og Renate Solstad fra Nøtterøy 
kommune. Dette møtet ble avholdt her på SiV 09.08., der målet var å diskutere hvordan 
kommunene og SiV kan få en bedre oversikt over kompetansen som finnes, tiltak som drives 
i dag og hva det vil være viktig å fokusere på videre. 
Vi hadde en felles oppfatning av at det vil være viktig å fremskaffe en bedre oversikt over 
partenes arbeid innen feltet kompetanse, og kartlegge dagens praksis og tiltak for 
kunnskapsoverføring, faglig nettverk og hospitering. 
Videre målsetning vil kunne være at tiltak og modell for kompetanseutvikling og overføring 
defineres og implementeres i relasjon til samhandlingsforløpet med vekt på gjensidighet 
mellom SiV og kommunene i Vestfold. Her vil samhandlingskompetanse og dokumentasjon, 
og faglig- og prosedyremessig kompetanse naturlig inngå. Systematisering av innhold, form 
og målgruppe for de ulike tiltakene bør også defineres. 
Det er behov for at kartleggingen som grunnlag for å definere klarer behov for kompetanse 
forankres i lederforum (KIV), og får en formell tilslutning i AU og SU i løpet av høsten-16. 
Leder ved Utviklingssenteret er positiv til å inngå i dette arbeidet fra kommunenes side, og 
ha ansvaret for gjennomføringen i samarbeid med prosjektleder på SiV.  
Kartleggingen er tenkt å ha fokus på pasienter over 18 år og planlegges gjennomført for alle 
grupper helsepersonell innenfor somatikk og psykiatri; sykepleiere, helsefagarbeidere, fysio-
/ergoterapeuter, psykologer og leger (fastleger, sykehjemsleger og sykehusleger) m.fl.  I 
kartleggingen vil det også være naturlig å innhente informasjon fra tilsvarende område fra 
andre fylker og HF, her vises det særlig til prosjekt og kartlegging som er gjort mellom 
Sørlandet sykehus og kommunehelsetjenesten i Agder. En viktig forutsetning for 
gjennomføring av kartleggingen vil være at det utnevnes kontaktpersoner og pådrivere i hver 
enkelt kommune. Kontaktperson i sykehjemslegeforum og blant PKO (fastleger) blir viktige i 
arbeidet innenfor legers kompetanse, med særlig fokus på samhandlingskompetanse. 
 
Aktuelle tiltak bør fastsettes nærmere etter kartleggingsfasen. 
Relevante tiltak som allerede har vært diskutert er: 
 

- Felles kurs og opplæring i samhandlingsprosedyrer, skjemaer og dokumentasjon 
 
- Kurspakke med fagspesifikke kurs og prosedyre opplæring/trening tilpasset ulike 

yrkesgrupper. (brukerfokus – «Hva er viktig for meg») 
- Videreutvikling og deling av E-læringskurs 
- Iverksette bruk av felles skjemaer/sjekklister 
- Hospitering – systematisk med definert innhold og lengde tilpasset ulike målgrupper 
- Kombinasjonsstillinger – brobyggere for samhandling, direkte kompetanseoverføring 

i daglig praksis (helsepersonell i direkte pasientarbeid) Bør det opprettes noen slike 
stillinger i KAD-enhetene? 

- Videreutvikle traineeordning for nyutdannede sykepleiere i SiV til også å omfatte 
kommunehelsetjenesten. 

- Fagnettverkenes rolle i kompetanseutvikling og – overføring 
- Årshjul for aktiviteter, og kurskalender der alle kurs som SiV tilbyr for ansatte i 

kommunene inngår. 
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- Samarbeid med utdanningsinstitusjonene - Hvordan kan tiltakene gjenspeiles i de 
helsefaglige utdanningene? 

 
 
Anbefalinger fra dette prosjektet behandles i SU og OSU, og forankres i KIV før informasjon 
til øvrige ledere og implementering av tiltak starter. 
Kartlegging og operasjonalisering av tiltak vil strekke seg utover i 2017. 
Behovet for dette arbeidet understøttes av evalueringer av samhandlingsreformen på 
nasjonalt nivå, forskning av Pia Bing-Jonsson og funn i riksrevisjonens revisjon. 
 
Det avventes tilbakemelding fra AU og SU for videre utarbeidelse av plan og aktivitet for 
kartleggingsarbeidet i SiV og kommunene. 
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Vedlegg 3: Informasjonsnotat til klinikksjefer i SiV 

Notat 

Til: Klinikksjefer ved SiV 
Fra: Anita Elmer, prosjektleder ved SiV 
Dato: 07.09.2016 

 
Kompetansekartlegging og -utvikling i samhandlingen mellom SiV 
og kommunehelsetjenesten i Vestfold 
 
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 
kunnskapsbehovet har også økt, herunder kompetanse i vurdering og diagnostikk, samt 
kjennskap til prosedyrer. 
Gjennom samarbeidsavtalen delavtale g) skal begge parter bidra til kompetanseheving og 
kunnskapsoverføring der formålet er å sikre at pasientene til enhver tid får faglig forsvarlige 
helsetjenester av god kvalitet, god koordinering og gode pasientforløp. 
 
Det foregår mye på kompetanseområdet i regi av den enkelte kommune og SiV, og 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Men partene har i liten grad  
samarbeidet systematisk om hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres for hvilke 
helsepersonellgrupper og i hvilken form, for at forløpene skal kunne ivaretas på en forsvarlig 
og god måte. Inntrykket er at hvilke kompetansetiltak som prioriteres og gjennomføres 
systematisk varierer i stor grad fra kommune til kommune i Vestfold. Deltakelse og 
engasjement i aktiviteter og prosjekter i regi av utviklingssenteret varierer, og 
kompetanseoverføringstiltak i regi av SiV er lite systematisk og med varierende deltakelse fra 
kommunene. Hospitering bilateralt skjer i liten grad i dag. Sykehuset har ingen overordnet 
oversikt eller helhetlig plan for hvilke kompetansetiltak vi skal tilby til helsepersonell i 
kommunehelsetjenesten. Om opplæring i samhandlingsrutiner og – prosedyrer er en del av 
introduksjonsprogrammet for helsepersonell i SiV og kommunene er heller ikke kjent. 
For å avdekke behovet for videreutvikling og systematisering av 
kompetanseoverføringstiltak, er det behov for en kartlegging av hva som foregår på dette 
området i dag både i SiV og i kommunene.  
Behovet for dette arbeidet understøttes av evalueringer av samhandlingsreformen på 
nasjonalt nivå, forskning av Pia Bing-Jonsson som har forsket på kompetanse i sykehjem og 
hjemmetjeneste i norske kommuner (2015), og funn i riksrevisjonens rapport (2015). 
Tiltaksområdene i pasientsikkerhetskampanjen og Kompetanseløftet 2020 – tildeling av 
kompetansemidler, vil det også være relevant og relatere til funnene i kartleggingen. 
 
Kommunalsjefene har gitt sin tilslutning (i KIV-lederforum) til at det gjøres et arbeid med å 
fremskaffe en oversikt over kommunenes arbeid innen feltet kompetanse, og kartlegge 
dagens praksis og tiltak som gjennomføres regelmessig og systematisk, deltakelse i faglig 
nettverk og hospitering. Denne kartlegging vil bli gjennomført i samarbeid med leder av 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. 
Det er et behov for at det gjøres en tilsvarende kartlegging i SiV. 
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Målet med kartleggingen 
Kartleggingen vil gi en oversikt over de aktivitetene SiV tilbyr til helsepersonell i 
kommunene, men vil også kunne avdekke hvorvidt SiV på en systematisk og god måte 
oppfyller veilednings- og opplæringsplikten helseforetaket har overfor kommunene og 
forpliktelser i samarbeidsavtalen – delavtale g).  
Gjennom å få en bedre oversikt, vil SiV på en systematisk måte kunne planlegge og 
gjennomføre kompetansetiltak som gjør SiV og kommunene bedre i stand til å gi pasientene 
gode og effektive pasientforløp. Tiltak og modell for kompetanseutvikling og – overføring 
implementeres med vekt på gjensidighet mellom SiV og kommunene i Vestfold. 
Her vil samhandlingskompetanse og dokumentasjon, og faglig- og prosedyremessig 
kompetanse naturlig inngå. Kompetanse som finnes i kommunehelsetjenesten som 
helsepersonell i SiV vil ha behov for å styrke, vil kunne komme inn som en naturlig del av 
dette.  
Systematisering av innhold, form og målgruppe for de ulike tiltakene bør også defineres. 
 
Kartleggingsmetode 
Det vil være nødvendig å innhente informasjon fra ledere på seksjons- og avdelingsnivå i 
klinikkene, og fra stabsavdelinger. Kartleggingen vil gjennomføres i korte møter med grupper 
av ledere, og her kan allerede eksisterende møtearenaer med fordel benyttes. Lederne vil få 
tilsendt kartleggingsspørsmålene på forhånd. Kartleggingen er tenkt gjennomført i alle 
klinikker, men i Servicedivisjonen vil det kun være seksjon for Behandlingshjelpemidler som 
er aktuell. Hvilke arenaer som vil være aktuelle i den enkelte klinikk avtales med klinikksjef. 
 
Kompetansetiltak som er gjenstand for kartleggingen ved SiV vil være: 

- Hvilke kurs og opplæringstiltak som tilbys helsepersonell i kommunene, til hvilke 
målgrupper og i hvilken form. 

- Hvilke faglig nettverk og arenaer er SiV representert i sammen med helsepersonell 
fra en eller flere kommuner. 

- Har seksjonene mottatt hospitanter fra kommunehelsetjenesten eller hospitert i 
kommunehelsetjenesten siste år. Evt. hvor mange. 

- Om seksjonene har implementert samhandlingsprosedyrer og rutiner som en del av 
introduksjonsprogrammet for nyansatte. 
 

I kartleggingen vil det også være naturlig å innhente informasjon fra tilsvarende område fra 
andre fylker og HF, her vises det særlig til prosjekt og kartlegging som er gjort mellom 
Sørlandet sykehus og kommunehelsetjenesten i Agder og “Kompetansesamarbeidet – deling 
og heving” mellom kommunene i Østfold og Sykehuset i Østfold. 
 
Tidspunkt for kartlegging 
Kartleggingen i SiV er tenkt gjennomført oktober-desember -16, parallelt med oppstart av 
kartleggingsarbeidet i kommunehelsetjenesten som nok vil strekke seg frem til februar-17. 
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Vedlegg 4: Kartleggingsskjema  for kommunene  

Kartlegging av kompetansetiltak for helsepersonell i 

kommunehelsetjenesten 

Spørsmålene sendes ut i forkant av fokusgruppemøte for utfylling. Det oppfordres til at 

spørsmålene diskuteres i lokale ledergrupper og at skjemaene tas med i møtet. Skjemaet 

fylles ut elektronisk, og sendes sammen med kompetanseplan for seksjonen/avdelingen 

på e-post til: anita.elmer@siv.no. 

Kommune:                                                                     Virksomhet: 

Enhet/avdeling: 

 

1. Hvilke kompetansetiltak gjennomføres for nyansatte ved enheten? (eks. Hygiene, 

HLR, medikamenthåndtering) 

Helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere 
 

 

Sykepleiere 
 

 

Fysioterapeuter 
 

 

Vernepleiere 
 

 

Helsesøstre 
 

 

Jordmødre 
 

 

Ergoterapeuter 
 

 

Leger 
 

 

Andre 
 

 

2. Hvilke kurs, fagdager, sertifiseringer eller andre kompetansetiltak gjennomføres 

systematisk for alle i disse gruppene? (eks. hvert halvår, hvert år eller hvert 2. år) 

Helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere 
 

 

Sykepleiere 
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Fysioterapeuter 
 

 

Vernepleiere 
 

 

Helsesøstre 
 

 

Jordmødre 
 

 

Ergoterapeuter 
 

 

Leger 
 

 

Andre 
 

 

 

 

3. Hvilke eksterne kurs har dine ansatte deltatt på det siste året, og i regi av hvem? 

 

 

 

4. Gjennomføres det opplæring i samhandlingsprosedyrer/-rutiner, og inngår det som 

en del av opplæringen for nyansatte? (eks. elektroniske meldinger, overføring av 

medisinlister osv.) 

 

 

 

5. Legges det til rette for utdanninger/videreutdanninger for disse yrkesgruppene, hvis 

ja, hvordan? 

Helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere 
 

 

Sykepleiere 
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Fysioterapeuter 
 

 

Vernepleiere 
 

 

Helsesøstre 
 

 

Jordmødre 
 

 

Ergoterapeuter 
 

 

Leger 
 

 

Andre 
 

 

 

 

6. Benyttes e-læringskurs systematisk i opplæringen, hvis ja, hvilke kurs? 

 

 

 

7. Hvilke nettverk er dere representert i og evt. for hvilke yrkesgrupper? 

 

 

 

8. I hvilke møtearenaer deltar dere sammen med representanter fra SiV?  

 

 

 

9. Har ansatte i enheten hospitert ved andre enheter eller institusjoner siste år, hvis ja, 

hvor og hvor mange ansatte har hospitert? 

Helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere 
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Sykepleiere 
 

 

Fysioterapeuter 
 

 

Vernepleiere 
 

 

Helsesøstre 
 

 

Jordmødre 
 

 

Ergoterapeuter 
 

 

Leger 
 

 

Andre 
 

 

 

9. Har dere kompetanseplan for årlige aktiviteter/tiltak? Hvis ja, evt. for hvilke grupper? 

 

 

10. På hvilken måte benytter dere Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester 

i Vestfold innen kompetanseheving? 

 

 

11. På hvilken måte benytter dere SiV innen kompetanseheving? 

 

 

12. Hvilke andre kompetansehevende tiltak er det behov for å systematisere? 

Helsefagarbeidere7 
hjelpepleiere 
 

 

Sykepleiere 
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Fysioterapeuter 
 

 

Vernepleiere 
 

 

Helsesøstre 
 

 

Jordmødre 
 

 

Ergoterapeuter 
 

 

Leger 
 

 

Andre 
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Vedlegg 5: Kartleggingsskjema for SiV 
Kartleggingsskjema for SiV 
 
Klinikk:                                              Seksjon:  
 
Kompetansetiltak som er gjenstand for kartleggingen: 
 

1. Hvilke kurs og opplæringstiltak tilbyr seksjonen til helsepersonell i kommunene? 
Evt. til hvilke målgrupper og i hvilken form.  

(kurs/opplæring – teoretisk/praktisk – grupper/individuelt – på SiV/ute i kommunene 
 
 
 

 
2. Har seksjonen deltatt på kurs/opplæring i regi av kommunehelsetjenesten i løpet av 

det siste året? Evt. hva. 
 

 
3. Hvilke faglig nettverk og arenaer er SiV representert i, sammen med helsepersonell 

fra en eller flere kommuner i Vestfold? 
 

 
 

4. Har seksjonene mottatt hospitanter fra kommunehelsetjenesten eller hospitert i 
kommunehelsetjenesten siste år?  Evt. hvor mange. 

 
 

5. Har seksjonen implementert samhandlingsprosedyrer og rutiner som en del av 
introduksjonsprogrammet for nyansatte? 

a. PLO- utskrivningsrapport 
b. Sjekkliste PLO utskrivningsrapport 
c. Prosedyre for utskrivningsklare pasienter 
d. Legemiddeldokumentasjon og – håndtering fra innleggelse til utskrivning 

 
Hvis ja, evt. hvilke prosedyrer? (a-d) 

 
 

6. Kjenner de ansatte i seksjonen til samarbeidsavtalen med kommunene i Vestfold? 
 
 
 

7. Hvilken kompetanse er det viktig å styrke i SiV som kommunehelsetjenesten innehar? 
 
 

  


