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Forord
I trygge hender-kunnskap der du er, kommunalt Ferdighetssenter, er et
samarbeidsprosjekt mellom SiV HF, høgskolen i Ves old, Laerdal Medical AS, Sande ord
kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Ves old.

Vi takker alle samarbeidsparter og økonomisk bidragsyter for alt de har bidra med i de e
pilotprosjektet. Bidraget har gjort det mulig å gjennomføre de e pilotprosjektet.

Vennlig hilsen

Henrie e Ruud
Prosjektleder

Anne Me e Aralt
Koordinator for Utviklingssenter for sykehjem
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Innledning
Samhandlingsreformen (St.melding 47) trådte i kraft i januar 2012. Den stiller nye krav
til kommunene om å utvikle spisskompetanse og legge til re e for
kompetanseheving som sikrer faglig forsvarlig og kompetent ivaretakelse av
pasientene. Reformen fordrer også et nært samarbeid med sykehus og
utdanningsinstitusjoner.
For å lykkes med utvikling av kompetanse i den kommunal helse- og
omsorgstjenesten vil det bærende elementet være godt samspill mellom utdanning,
praksis og forskning. Godt samspill mellom aktørene er nødvendig for å sikre
kunnskapsbasert tjenesteutøvelse.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har et ansvar for å bistå
kommunene i fylket med relevant kompetanseheving (Helsedir, Nasjonal
strategiplan, 2010.)
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Ves old (USHT-V) har i perioden
2008-2011 gjort seg verdifulle erfaringer i forhold til gjennomføring av
opplæringsprogrammer og utprøving av ulike modeller for kompetanseheving i
Ves old (Bostrøm og Disch 2012). Erfaringene så langt viser at læringsutby et er
størst der kompetansehevingen foregår tett på praksis, med bruk av relevante
kliniske eksempler og der refleksjon inngår som en del av kompetanseløftet.
En rekke studier er gjort der scenariobasert undervisning er evaluert positivt i forhold
til læringsutbytte. Prentice mﬂ. 2011 fant i sin studie at simulering var en eﬀektiv
læringsmetode og påvirket det tverrfaglige samarbeidet positivt.
Scenarioet/simuleringen u ørt på riktig måte øker realismen slik at man le ere kan
kjenne igjen situasjonen.
Ved hjelp av midler fra Fylkesmannen i Vestfold, har USHT-V fått anledning til å
gjennomføre et pilotprosjekt som har hatt til hensikt å styrke helsepersonellets
vurderingsevne og praktiske ferdigheter der læringsmetoden har vært
ferdighetstrening og senariobasert undervisning.
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1.0

Sammendrag
Prosjektet har vært et samarbeid mellom USHT-V/Sandefjord kommune, SiV HF og
Høyskolen i Ves old. Varigheten av pilotprosjektet har vært fra august 2012 til juni
2013. Fylkesmannen i Ves old har vært økonomisk hovedbidragsyter.
Målet har vært å prøve ut et kommunalt Ferdighetssenter der medarbeidere har
kunnet trene på praktiske prosedyrer og observasjoner av pasienter med subakutt og
akutt funksjonssvikt.
Målet har videre vært å finne ut om ferdighetstrening og scenariobasert
undervisning er en god metode.
Prosjektet har vært basert på samhandlingsreformens intensjoner. Den stiller nye
krav til kommunene om å utvikle spisskompetanse og legge til rette for
kompetanseheving som sikrer faglig forsvarlig og kompetent ivaretakelse av
pasientene. Reformen fordrer også et nært samarbeid med sykehus og
utdanningsinstitusjoner.
USHT-V har både gjennomførte og pågående prosjekter som har ført til utvikling av
nye rutiner og prosedyrer. Tanken har vært at Ferdighetssenteret kunne gjøre det
mulig til å utøve og videreutvikle disse erfaringene/resultatene. Eksempler på
prosjekter som det har vært mulig å videreføre i Ferdighetssenteret er:
3IV- prosjektet, I trygge hender/Rik legemiddelbruk i sykehjem og multisyke eldre.
Erfaringer fra ernæringsprosjektene og LCP/lindring vil være aktuelt å implementere
fremover.
Les mer om prosjektene på USHT-V ne side:
h p://www.sande ord.kommune.no/Utviklingssenter-for-sykehjem-oghjemmetjenester
Deltakerne i pilotprosjektet har vært fra Sandefjord kommune:
•
•
•

Hjemmetjenesten, avd. Parken og Bugården
Legevakten
Nygård bo- og behandlingssenter, kor idsavdelinger

Hver undervisning varte i 1,5 timer og besto av teori, ferdighetstrening og scenarioer.
Ferdighetstreningen og scenarioer ble trenet på ulike dukker og anatomiske deler.
Det ble gjennomført 35 undervisninger fordelt på 180 medarbeidere totalt.
Både helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, leger, ufaglærte
og studenter/lærlinger deltok i undervisningen.
En skri lig evaluering viste at medarbeiderne opplevde en kompetanseheving
og økt trygghet ved ferdighetstrening og scenarioer på ulike prosedyrer. De
ønsket en mulighet til å trene mer på prosedyrer og scenarioer. Det viste seg at
5

ferdighetstrening og scenariobasert undervisning var en god metode for
kompetanseheving.
Avdelinger utover
pilotavdelingene har
e erspurt undervisningen i
prosjektperioden. Det er ønskelig å nytte de gode erfaringene i et prosjekt der flere
Ves old-kommuner deltar.
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2.0

Bakgrunn
USHT-V har de siste årene gjennomført prosjekter med fokus blant annet på å styrke
kompetansen i forhold til infeksjonsforebygging – og behandling (3IV), optimalisere
legemiddelbehandling (I trygge hender/LMG), lindring/LCP og ernæring. Erfaringene
fra disse prosjektene viser at opplæring satt i system gir positiv gevinst i forhold til
medarbeiders evne til å observere, være i forkant og dokumentere endringer i
pasientens helsetilstand.
Firmaet Laerdal Medical AS tok selv kontakt med Utviklingssenteret i 2011 for å
utrede mulighetene for å etablere et samarbeid om utprøving av en senariobasert
undervisning. Med dette som bakgrunn tok Utviklingssenteret initiativ til innledende
drø ingsmøter med Sykehuset i Ves old og Høgskolen i Ves old, Institutt for
helsevitenskap. Akribe forlag som har re ighetene til ”PPS”-systemet, ble også
kontaktet før søknad om midler ble sendt Fylkesmannen.
USHT-V`s søknad, ” I trygge hender” – kunnskap der du er!”, (se vedlegg 1,2), ble
innsendt i mars 2012. Søknadssummen var kr. 695 000,-. På bakgrunn av muntlig
tilsagn om tilskuddmidler på kr. 300 000,- i juni 2012 og tilførsel av andre kommunale
prosjektmidler på kr 134 825,-, ble det midlertidig etablert et kommunalt
Ferdighetssenter med muligheter for simulering og øvings- og sertifiseringsarena for
praktiske prosedyrer. Oppstart var august 2012. Ferdighetssenteret ble etablert i en
innleid brakke som ble plassert på tomten til Nygård bo -og behandlingssenter.
USHT-V hadde opprinnelig et ønske om å innlemme flere kommuner i
pilotprosjektet. Da midlene ble vesentlig begrenset i forhold til opprinnelig søknad,
bestemte styringsgruppen for prosjektet at det skulle avgrenses til tre ulike
tjenesteområde i Sandefjord kommune; - kor idsavdelinger i institusjon,
hjemmetjenesten og den kommunale legevakten (se vedlegg 3,4)

3.0

Organisering
Prosjektleder ble ansatt i 40 % stilling. Det ble etablert en styringsgruppe og
prosjektgruppe med representanter fra høyskolen, SIV og den kommunale helse -og
omsorgstjenesten.
Det har vært gjennomført tre styringsgruppemøter og ﬁre prosjektgruppemøter. Det
har i tillegg vært avholdt tre møter med firmaet Lærdal som det også ble inngått en
skri lig avtale med kny et til utleie av utstyr (vedlegg 5). Akribe forlag har det kun
vært muntlig og e-post kontakt med. Kommunes administrative ledelse og helse- og
sosialutvalget har vært holdt orientert om prosjektet underveis.
Det har vært lagt opp til å utdanne superbrukere; - det vil si ressurspersoner som
har fått ekstra kompetanseheving på ulike fagområder.
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Deltakerne fra Sandefjord kommune:
 Hjemmetjenesten, avd. Parken og Bugården
 Legevakten
 Nygård bo- og behandlingssenter, kor idsavdelinger
Både helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, sykehjemsleger,
daglegevaktslege, ufaglærte og studenter/lærlinger har deltatt i opplæringen.

4.0

Gjennomføring
4.1

Mål

Prosjektets hensikt var å styrke helsepersonellets vurderingsevne
og praktiske ferdigheter for å yte helsehjelp multisyke pasienter ved å etablere et
kommunalt Ferdighetssenter med muligheter for scenarioer av kliniske situasjoner, og
som øvings- og sertiﬁseringsarena for praktiske prosedyrer.
I de e prosjektet har det vært viktig å teste ut om ferdighetstrening og
scenariobasert undervisning er en god metode som undervisningsform.
4.2 Kartlegging og forberedelser
4.2.1 Metode
Det ble u ørt en innledende kartlegging i pilotavdelingene kny et til behovet for
ferdighetstrening og scenariobasert undervisning. Det ble også gjennomført tverrfaglige
gruppesamtaler i disse avdeling med samme tematikk før opplæringen startet.
4.2.2 Spørreundersøkelsen
Kartleggingen besto av spørreskjema som inneholdt spørsmål om hvilke prosedyrer det var
behov for å ferdighetstrene på. Skjemaene var tilpasset hver profesjon. (se vedlegg 6,7,8)
Det var totalt 143 personer som ﬁkk tildelt spørreskjema og svarprosenten var på 74,8%.
Resultatet fra kartleggingen viste at alle profesjonsgruppene hadde behov og ønske om
ferdighetstrening og scenariobasert undervisning. Hos legene og helsefagarbeiderne hadde
100% behov for å ferdighetstrene og nær 100% av sykepleierne hadde det samme behovet.
Ferdigheter de hadde behov å trene på, var ganske likt fordelt. Nedenfor viser resultatet av
spørreundersøkelsen med fordeling av respondentenes behov for å trene på ulike prosedyrer
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Sykepleiere

ABCDE-observasjoner
Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
Måling av blodtrykk (BT) og puls (P)
Innleggelse, observasjon og stell av perifert
venekateter
Observasjon og stell av sentralt venekateter
(CVK)
Observasjon og stell av subcutan veneport
(VAP)
Prosedyrer ved permanent kateter
Prosedyrer ved intermitterende
kateterisering (IK)
Observasjon og stell av suprapubis kateter
Observasjon og stell av stomi
Nedlegging av nasogastrisk sonde
Fjerning av nasogastrisk sonde

Helsefagarbeidere
ABCDE-observasjoner
Basal hjertelungeredning(BHLR)
Måling av blodtrykk (BT) og
puls
Observasjoner av perifert
venekateter
Observasjoner av intravenøs
behandling
Observasjon og stell av stomi
Obervasjoner og håndtering
av nasogastrisk sonde
Observasjon og stell av
gastrostomiport (PEG)
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Leger

ABCDE-observasjoner
Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
Avansert hjerte-lungeredning
(AHLR)
Intubering
Innleggelse av perifert
venekatater
Innleggelse av permanent
urinkateter
Innleggelse av suprabubiskateter
Nedlegging av nasogastrisk sonde
Fjerning av nasogastrisk sonde

4.2.3 Gruppesamtaler

Det ble u ørt tverrfaglige samtalegrupper i alle avdelinger der medarbeidere
(sykepleier/helsefagarbeider/lege) og leder deltok. Tema og spørsmål var likt for alle
gruppene.
I samtalene ble lokalisering av Ferdighetssenteret diskutert og hvorvidt pasientgrunnlaget
og krav om kompetanse var annerledes enn før samhandlingsreformen.
Legevakten ga u rykk for å ha nye utfordringer og prosedyrer kny et de 2 øyeblikkelig
hjelp døgnplassene som var oppre et der. De hadde behov for å trene på ﬂere prosedyrer
enn det som kom frem i spørreskjemaet. Lokalisering av Ferdighetssenteret var ikke
Medarbeiderne fra hjemmetjenesten svarte at de ikke opplevde stor økning av antall
pasienter etter at samhandlingsreformen trådte i kra . Pasientene opplevdes imidlertid
mer ustabile og ble raskere utskrevet fra sykehuset.
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De hadde behov for å ferdighetstrene både systema sk og ved behov, da de stadig
mo ok nye pasienter som krevde nye prosedyrer hjemme. Lokaliseringen Ferdighetst senteret var lokalisert i Sande ord.
senteret var ikke vesentlig for dem, men
Kor idsavdelingene på ins tusjon beskrev at de opplevde store konsekvenser av
samhandlingsreformen. Pasientene hadde o ere uavklarte behandlingsforløp
noe som krevde økt kompetanseheving hos alle profesjoner. Medarbeiderne i
kor idsavdelingene ønsket Ferdighetssenteret lokalisert nær arbeidsplassen for å
gjøre det mulig å trene på ferdigheter i arbeids den.
På bakgrunn av resultater fra spørreundersøkelsen, samtaler med
medarbeiderne og erfaringer fra sykehusets simuleringssenter ble det valgt
ut følgende prosedyrer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
ABCDE-observasjoner/ISBAR-kommunikasjonsverktøy
Observasjon og stell av sentralt venekateter (CVK)
Observasjon og stell av subcutan veneport (VAP)
Observasjon og stell av PICC line
Innleggelse, observasjon og stell av perifert venekateter (PVK)
Nedlegging/ erning av nasogastrisk sonde
Prosedyrer ved intermi erende kateterisering (IK)

4.2.4 Utstyr
Utstyret besto av anatomiske deler og simulatordukker. På de anatomiske delene
ble det u ørt ferdighetstrening. ABCDE-obervasjoner og lungelyder ble u ørt på
en simulatordukke.
Prosedyrene ble hentet fra PPS og Helsebiblioteket.
h ps://www.ppsne .no
h p://www.helsebiblioteket.no
4.2.5 Logis kk og økonomi
Eﬀek v og systema sk undervisning krever god logis kk og planlegging.
Undervisningen skulle gjennomføres l lavest mulig kostnad. Vikarinnleie for
medarbeidere som deltok på ferdighetstrening var ikke medberegnet i budsje et. I
dialog med avdelingslederne på ins tusjon og i hjemmetjeneste, ble det sa opp en
undervisningsplan som var gjennomførbar for de berørte avdelingene.
Legevakten gjennomførte all kompetanseheving utenom arbeids d og på fagdager.
Hjemmetjenesten hadde undervisning fra kl.13.00-14.45 og ins tusjon fra 11.3012.45.
visningen uten innleie av vikar.
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4.2.6 Testgruppe
Avdelingslederne, seksjonsledere og tre ekstra sykepleiere ble invitert til å teste ut
undervisningsprogrammet før oppstart. Samtlige syv avdelingsledere deltok i legg l
en seksjonsleder.
4.3 Lokalisering
En kontorbrakke ble innleid som treningssted og plassert ved Nygård bo- og
behandlingssenter. Valg av sted hang sammen med behovet for å få ﬂest mulig
medarbeidere i tjenestene til å delta på undervisningen. Stort testgruppe gav mer
erfaringer og bedre grunnlag for å videreutvikle Ferdighetssenter-prosjektet. Nygård boog behandlingssenter er Sandefjord kommunens største enkeltarbeidsplass.
4.4 Superbrukere
Fra hver av de syv pilotavdelingene ble det utdannet en superbruker; - det
betyr ressurspersoner som ﬁkk ekstra kompetanseheving på ulike fagområder,
og som skulle gjennomføre undervisningen i Ferdighetssenteret.
Superbrukerne ﬁkk opplæring på Simmuleringssenteret ved SiV HF. Opplæringen gikk
over to halve dager. Der ﬁkk superbrukerne trenet på de prosedyrer som piloten
omfa et, ABCDE- scenarioer, samt pedagogikk for undervisning. Superbrukerne
hadde i tillegg opplæring fra Laerdal Medical AS i bruk og håndtering av utstyret. De
utarbeidet og gjennomførte selv undervisningene i pilotperioden, både den praktisk
og teoretiske delen. De ble frikjøpt fra avdelingen til å gjennomføre de e.
4.5 Undervisningsprogram
Hver undervisningsgruppe besto av 5-8 deltakere. Gruppestørrelsen ble begrenset av
plassen i kontorbrakka der ferdighetstreningen foregikk. To superbrukere
gjennomførte undervisningen sammen. Den varte i ca. 1,5 timer og besto av teori og
praktisk trening. Den inneholdt først teori om ABCDE/ISBAR og hjerte-lunge-redning
og dere er den praktiske treningen og scenarioer. Etter den praktiske undervisningen
var det en oppsummering med alle deltakerne der de reflekterte rundt denne formen for
undervisning. Deltakerne evaluerte også skri lig rett e er undervisningen. Det var i
utgangspunktet likt undervisningsprogram til avdelingene, men ble passet e er
behov.
5.0

Resultater
Det ble gjennomført 35 undervisninger i løpet av to måneder. 180 medarbeidere
deltok. Deltakerne svarte på en skri lig evaluering umiddelbart etter undervisningen.
påstander med skår fra 1-5, der 1 var best og 5 var dårligst, i tillegg til fritekst. (Vedlegg 9)
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Samlet sett var deltakerne fornøyd med denne form for undervisning med skår på 1,4.
Svarprosenten var nær 100%. Evalueringen viste at medarbeiderne opplevde en
kompetanseheving og økt trygghet ved ferdighetstrening på ulike prosedyrer. De ga
u rykk for at de ønsket en mulighet til å trene mer på prosedyrer og scenarioer. Det
tyder på at ferdighetstrening og scenariobasert undervisning er en god metode.
Tilbakemeldingen er posi v fra alle deltakende profesjoner. (vedlegg 10)
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6.0

Konklusjon
Medarbeidere opplevde en stor kompetanseheving ved å trene på praktiske
prosedyrer i Ferdighetssenteret. Prosedyrene var enten helt ukjent for dem i forkant, det
var lenge siden de hadde u ørt dem, eller prosedyren var oppdatert. De ﬁkk en
trygghet ved å simulere prosedyrene før de skulle u øre den på pasienter. De
opplevde en bedre kvalitet på observasjonene sine når de ﬁkk satt dem i system
(ABCDE) og øvd på kommunikasjonsverktøyet (ISBAR).
Prosjektet har bidra l et te ere samarbeid med de ulike tjenestestedene og ser ut
å ha økt forståelsen for hverandres behov og kompetanse. I tillegg lærte deltakerne å
bruke samme oppdaterte verktøy og prosedyrer, noe som øker kvaliteten i praksis.
Hvordan observasjoner av pasienten skal u øres og kommunikasjon sikres underveis
ble mer tydelig og klar for deltakerne.
For å få ﬂest mulig deltakere med i tes ng av ferdighetstrening og holde kostnadene
så lave som mulig var det en stor fordel at Ferdighetssenteret lå lkny et
institusjonen. Alle deltakerne fra institusjon og hjemmetjenesten deltok i
ferdighetstrening uten at avdelingene måtte leie inn vikarer.
Det har i prosjektperioden vært stor etterspørsel fra avdelinger som ikke har fått
delta i piloten.
Ferdighetstrening og scenariobasert undervisning har vist seg som en god metode
for å heve kompetansen helsepersonell i den praktiske hverdagen.
Som nevnt innledningsvis, ønsket USHT-V opprinnelig å prøve ut et Ferdighetssenter
der ﬂere kommuner deltok i piloten. Det lot seg imidler ikke gjøre med de
ressursene som ble stilt til rådighet. Med bakgrunn i de positive resultater som de e
pilotprosjektet viser, ønsker USHT-V å videreføre satsingen i et nytt prosjekt.
Resultatene fra piloten vil utgjøre grunnlaget for et kommunalt Ferdighetssenter
hvor andre Vestfold - kommuner inviteres til deltakelse. Det er viktig å få prøvd ut om
denne metoden lar seg bruke når den geograﬁske avstanden mellom Ferdighetsseter
og arbeidssted blir større.
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7.0

Referanser
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Vedlegg 1

Fylkesmannen i Vestfold
v/ Petter Lodden
Postboks 2076
3103 Tønsberg
E- post: postmottak@fmve.no
Deres
ref.:

2012/257

Vår
ref.:

Arkiv
nr.:

Sandefjord
1.3.2012

Søknad om fornyingsmidler 2012
Viser til brev 11.01. 2012 fra Fylkesmann i Vestfold vedrørende invitasjon til å søke
fornyingsmidler for 2012.
USHT Vestfold søker herved om tilskuddsmidler fra Fylkesmann for å gjennomføre
pilotprosjektet ” I trygge hender” – kunnskap der du er!”. Prosjektet er et
samhandlingsprosjekt som skal stimulere til samarbeid mellom utdanning, sykehus og
kommuner. Prosjektet har til hensikt å styrke helsepersonellets vurderingsevne og
praktiske ferdigheter i møte med multisyke pasienter med subakutt/akutt
funksjonssvikt. Dette ved å etablere et kommunalt ferdighetssenter med muligheter for
simulering, og som øvings- og sertifiseringsarena for praktiske prosedyrer. Det
foreslåtte pilotprosjektet skal utvikle, gjennomføre og evaluere et strukturert
opplæringsprogram i samarbeid mellom Høgskolen i Vestfold, Fakultet for
helsevitenskap, Lærdal, Akribe Forlag, Sykehuset i Vestfold og Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester.

Bakgrunn
Andelen skrøpelige eldre vil øke og utfordringer knyttet til mer komplekse
sykdomsbilder fordrer større fokus på vurderingsevne og praktiske ferdigheter. Å øke
kompetansen i kommunehelsetjenesten er nedfelt i lovverk og førende i en rekke
strategier (Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 2012, Omsorgsplan 2015,
Utvikling gjennom kunnskap 2010). For å lykkes med utvikling av kompetanse i
kommunehelsetjenesten vil det bærende elementet var godt samspill mellom
utdanning, praksis og forskning. Godt samspill mellom aktørene er nødvendig for å
sikre kunnskapsbaserte tjenesteutøvelse (Samspill i praksis, St. meld. 13, 2012)
Samhandlingsreformen trådte i kraft første januar 2012 (St.meld. 47). Endringer som
følge av samhandlingsreformen, stiller nye krav til kommunene om å utvikle
spisskompetanse og legge til rette for kompetanseheving som sikrer faglig forsvarlig
og kompetent ivaretakelse av pasientene. Pasientsikkerhetskampanjen ” I trygge
hender” ble lansert i 2011 av Helse – og omsorgsdepartementet. Utbygging av et
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
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forsvarlig og kompetent helsetjenestetilbud i kommunene må sees i sammenheng med
pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetskampanjen setter fokus på utvalgte
innsatsområder og legger til rette for at kommunene kan ta tak i områder som særlig
utfordrer pasientsikkerheten. Kommunene har nå mulighet til å implementere
tiltakspakker og delta i læringsnettverk som gir muligheter for på en systematisk måte
å gripe fatt i aktuelle forbedringsområder.
Kampanjen vil vare i tre år og involverer både spesialist – og primærhelsetjenesten.
Kampanjen er starten på en langsiktig satsning på pasientsikkerhet, og har som mål å
redusere antall pasientskader i Norge (http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/).
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har vært pilotsykehjem for
innsatsområdet ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”. Piloten utviklet en
tiltakspakke som nå er under lokal, fylkesvis og nasjonal spredning. En spredningsplan
er iverksatt ved hjelp av tilskuddsmidler fra Fylkesmann, NSF og Helsedirektoratet
(Bostrøm, 2012, Prosjektplan for I trygge hender Vestfold). Utviklingssenteret har
ambisjoner om å iverksette prosjekter på flere innsatsområder i
pasientsikkerhetskampanjen. Dette blant annet ved å videreutvikle
opplæringsprogrammer med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomførte
relevante prosjekter som ”3IV- (Intravenøst Ved Infeksjoner I Vestfold) og piloten for
”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”. Et fokus på pasientsikkerhet generelt vil
også være sentralt for kommunene fremover og særlig relatert til utbygging av
forsvarlige og kompetente helsetjenestetilbud før, i stedet før og etter
sykehusinnleggelser (St. melding 47,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-472008-2009-.html?id=567201). I utbygging av kommunale helsetjenestetilbud er gode
modeller for samhandling om kompetanseheving sentralt.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har et ansvar for å bistå
kommunene i fylket med relevant kompetanseheving (Hdir, Nasjonal strategiplan,
2010). Dette i samarbeid med helseforetaket, utdanningsinstitusjoner og andre
relevante samarbeidsaktører. Utviklingssenteret i Vestfold har i perioden 2008-2011
gjort seg verdifulle erfaringer i forhold til gjennomføring av opplæringsprogrammer og
utprøving av ulike modeller for kompetanseheving i Vestfold (Bostrøm og Disch 2012).
Erfaringene så langt viser at læringsutbyttet er størst der kompetansehevingen foregår
tett på praksis, med bruk av relevante kliniske eksempler og der refleksjon inngår som
en del av kompetanseløftet.
Scenariobasert undervisning er å standardisere og kvalitetssikre undervisningen med
klare læringsmål. Undervisningen blir lik til alle og man kan evaluere læringsutbyttet.
En rekke studier er gjort der scenariobasert undervisning er evaluert positivt i forhold til
læringsutbytte. Prentice og kolleger fant i sin studie at simulering var en effektiv
læringsmetode og påvirket det tverrfaglige samarbeidet positivt.
Scenarioet/simuleringen utført på riktig måte øker realismen slik at man lettere kan
kjenne igjen situasjonen. Det beskrives ofte at scenariobasert undervisning/simulering
er broen mellom teori og praksis.
Bruk av scenariobasert undervisningsformer har vært lite utprøvd i kommunene. Derfor
tok Lærdal kontakt med Utviklingssenteret for å utrede mulighetene for å etablere et
samarbeid om utprøving av en slik læringsform. Med dette som bakgrunn tok
Utviklingssenteret initiativ til innledende drøftingsmøter med Sykehuset i Vestfold,
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Høgskolen i Vestfold, Lærdal og Akribe forlag. USHT fremla en skisse for et mulig
samarbeid (se figur 1). Et formelt samarbeid er nå bekreftet av partene i tilknytning til
denne søknaden.

Utskrivningsklare pasienter kommer til sykehjemmet tidligere enn før. Sykehuset har
stilt diagnose og påbegynt behandling, mens sluttbehandling og vurdering av veien
videre og oppfølgingsbehov skjer i kommunen. Dette stiller krav til kompetanse og
bemanning for å ivareta pasientsikkerheten. Sandefjord Kommune har etablert fem
avklaringssenger på Nygård sykehjem. Avklaringssenger er forbeholdt korttidsopphold
for pasienter fra sykehuset med spesielle behov (inntil 5 dager). Mål med
avklaringssengene er og ”å gi somatiske pasienter et tilbud om pleie og medisinsk
behandling i overgangen mellom sykehus og eget hjem” (fra brosjyre om
avklaringssengene (Nygård sykehjem, avd C-syd, 2012). Utviklingssenteret har ansvar
for at alle medarbeidere til enhver tid har kompetanse til å utføre de oppgaver de er
satt til å utføre (Hdir, nasjonal strategiplan 2010). Dersom medarbeidere ikke har
tilstrekkelig kompetanse og ferdighetstrening vil dette kunne få konsekvenser for
pasientsikkerheten. Dette ved at viktige observasjoner og prosedyrer ikke blir ivaretatt
på en faglig forsvarlig måte. Helsepersonell i sykehjem og i hjemmetjenester er derfor
viktige samarbeidspartnere og målgruppe for kompetanseheving.
Utviklingssenteret har de siste årene gjennomført prosjekter med fokus på å styrke
kompetansen i forhold til infeksjonsforebygging – og behandling (3IV), samt
optimalisere legemiddelbehandling (I trygge hender på Nygård). Erfaringene fra disse
to prosjektene viser at opplæring satt i system gir positiv gevinst i forhold til
medarbeiders evne til å observere, være i forkant og dokumentere endringer i
pasientens helsetilstand, ”3IV- modellen” med opplæring i små grupper i det enkelte
sykehjem, basert på teoretisk innføring, praktisk ferdighetstrening og refleksjon har
bidratt til at sykehjemmene nå gir tilbud om intravenøs legemiddelbehandling og herav
sparer sykehusinnleggelser ved at de selv kan tilby pasienten dette.
For å imøtekomme nye behov i sykehjemspraksis og i hjemmetjenestene relatert til
oppfølging av multisyke pasienter med akutt funksjonssvikt, vil vi teste ut et strukturert
opplæringsprogram som tar i bruk scenariobasert undervisningsmetoder. Fokus for
opplæringsmodulene er pasienter med respirasjon/sirkulasjonssvikt og /eller
infeksjoner, og komplikasjoner ved dette. Piloten gjennomføres i et samarbeid med
ovennevnte parter.

Hensikt og mål
Hensikten med prosjektet er å etablere et kommunalt ferdighetssenter. Senteret skal
være en aktiv læringsarena og bidra til å sikre forsvarlig og kompetent helsehjelp til
multisyke pasienter med subakutt og akutt funksjonssvikt.
Definisjoner
I rapporten "Helsetjenester til syke eldre", av Ivar Aaraas m fl. 2011 (s. 17) defineres
funksjonssvikt og subakutt/akutt funksjonssvikt slik:
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Funksjonssvikt: "sviktende kognitiv funksjon, sviktende gangfunksjon og mobilitet,
sviktende næringsinntak, dehydrering, osv
Funksjonssvikt akutt forløp: < En uke. Krever rask diagnostisk avklaring for å
identifisere og behandle utløsende årsak.
Funksjonssvikt:subakutt forløp: En uke - tre måneder. Innleggelse i sykehus kan i
mange tilfeller unngås dersom pasienten får adekvat diagnostisk utredning og
behandlingtiltak igangsettes før sykdomsutvikling har kommet så langt at
sykehusbehandling er nødvendig.
Målgruppe for pilotprosjektet: Sykepleiere, leger og øvrig helsepersonell som
arbeider i sykehjem og i hjemmetjenesten. Piloten omfatter helsepersonell fra
sykehjemsavdelinger, og sykepleietjenesten i hjemmetjenesten som er bydekkende
for Sandefjord kommune.

Prosjektets foreløpige mål og tiltak:
1. Ved hjelp av et scenariobasert opplæringsprogram sikre observasjon, vurdering
og identifisering av subakutte og akutt funksjonssvikt hos multisyke pasienter,
slik at behandling og oppfølging kan iverksettes.
2. Kartlegge behov for kompetanseheving (baseline) blant helsepersonell
(høgskole/universitetsutdannede) relatert til innsatsområdene i
pasientsikkerhetskampanjen. Definere læringsmål for deltakerne i
opplæringsprogrammet.
3. Utrede behov for rom/utstyr i kommunalt senter og etablere fasiliteter med
nødvendig utstyr i samarbeid med Lærdal.
4. Gjennomføre opplæring og sertifisere superbrukere i praktiske prosedyrer i
samarbeid med klinisk simuleringssenter ved SiV HF. Sertifiserte superbrukere
kan utgjøre et ”akutt-team” for sykehjemmet og i sykepleietjenesten.
5. Gjennomføre et desentralisert kommunalt opplæringsprogram i
ferdighetssenteret i samarbeid med superbrukerne.
6. Registrere antall pasientskader relatert til sirkulasjon/respirasjon og infeksjoner
for pasienter innlagt fra sykehus til sykehjem
7. Evaluere effekten av et kommunalt ferdighetssenter ved å undersøke opplevd
kompetanseheving og klinisk nytteverdi for deltakerne. Elementene i
opplæringsprogrammet evalueres i forhold til forhåndsdefinerte læringsmål.
8. Undersøke behovet for å etablere ett permanent (ambulant) kommunalt
ferdighetssenter som et tilbud til alle kommunene i Vestfold.

Metode
Prosjektet er et kvalitetsforbedringsprosjekt med hovedfokus på å styrke kompetansen
til sykepleiere i observasjon, behandling og oppfølging av pasienter med sirkulasjon,
respirasjon og infeksjonsproblematikk. Prosjektet inkluderer utvikling og utprøving av
en opplæringsmodul basert på scenariobasert undervisningsmetoder og relevante
faglige prosedyrer fra Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) samt
infeksjonskontrollprogrammet for kommunene.
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En viktig del av prosjektet er å utvikle, gjennomføre og evaluere en opplæringsmodul
for å sikre faglig forsvarlig behandling og omsorg basert på beste kunnskap
tilgjengelig. Dette ved å ta i bruk relevante faglige prosedyrer i PPS, faglig ekspertise
fra sykehuset, og kompetanse i scenariobaserte undervisningsmetoder. Det vil
arbeides for at opplæringsmodulen evalueres og videreutvikles som et tilbud til alle
kommunene i Vestfold. Dersom prosjektet evalueres positivt med hensyn til økt
kompetanseheving og klinisk nytteverdi vil nye opplæringsmoduler utvikles innenfor
andre relevante pasientsikkerhetsområder. Eksempelvis forebygging og behandling av
trykksår, identifisering og behandling av hjerneslag og forebygging og vurdering av
fallrisiko. Det skal i pilotprosjektet utredes om det er hensiktsmessig at et kommunalt
ferdighetssenter etableres som et ambulant tilbud.

Plan for gjennomføring
Pilotprosjektet starter første mars 2012 og varer frem til april 2013. Det er forventet ved
prosjektslutt at opplæringsmodellen er kvalitetssikret og klar for spredning i Vestfold.
Dette som et tilbud fra Utviklingssenteret og Sykehuset i Vestfold til alle kommuner i
fylket. I den forbindelse vil det søkes om tilskuddsmidler til et hovedprosjekt som
videreutvikler og gjennomfører flere opplæringsmoduler.
Fremdriftsplan
En foreløpig skisse til fremdriftsplan for piloten
Tiltak
1.kvartal 2.kvartal
Utvikle prosjektplaner og søknader x
Formalisere samarbeid med ulike
x
aktører
Informasjon om prosjektet til
x
ledelsen og utvelgelse av
pilotavdeling(er)
Utvikling av opplæringsprogrammet
x
Etablering av kommunalt
x
ferdighetssenter
Baseline
x
Gjennomføring av
opplæringsprogrammet
Evaluering og standardisering
Publisering og spredning

3.kvartal 4.kvartal 2013

x

x
x
x

Forankring og organisering av prosjektet
Prosjektet eies av USHT Vestfold og er forankret i administrativt lederteam ved
seksjonsleder for Institusjon og bofellesskap demente, Anny- Elisabeth Hanedalen og
Anne Rosslund, seksjonleder senter og hjemmetjeneste.
Samarbeidspartnerne har forankret prosjektet og deltakelse i prosjektgruppen hos
respektive ledere.

-

-

5

Figur 1 Skisse av samarbeidsmodell

Styringsråd
Irene Jørgensen, samhandlingssjef SiV HF
Anny- Elisabeth Hanedalen, USHT
Anne Rosslund, USHT
Aina Haug, leder, Lærdal
Kommuneoverlege, Sandefjord Kommune (ikke avklart)
Inger Kraver, dekan, høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap
Representant fra Akribe Forlag (ikke avklart)
Foreløpig prosjektgruppe for piloten består av:
Henriette Ruud Jensen (prosjektleder)
May- Elin Thengs Horntvedt, høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap
Ellen Schjelderup, prosjektleder Klinisk simuleringssenter SiV HF
Knut Sønstelien, Lærdal
Kirsti Nyerrød, prosjektleder lokalmedisinsk senter
Eva Nyhus, fagkonsulent USHT
Sykehjemslege (ikke avklart)
Anne Karine Hjortnæs, Akribe Forlag
Anne Mette Aralt, Prosjektkoordinator USHT
Ellinor Bakke Yddal, USHT
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Økonomi/ressurser
Det er gjennomført to innledende arbeidsmøter hvor Utviklingssenteret har invitert
mulige samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne har funnet pilotprosjektet
interessant og har samtykket til å være med videre i en prosjektgruppe. Dette under
forutsetning av finansiering.

Aktører, roller og ansvarsfordeling
• USHT har ansvar for å lede prosjektet under forskningsassistanse fra høgskolen
• Lærdal bistår med utlån av utstyr/ veiledning i bruk av utstyr og scenariobasert
undervisningsmetoder i det kommunale ferdighetssenteret i pilotprosjektet
• Høgskolen bistår med å definere læringsutbytte i prosjektet, og
forskningsassistanse til prosjektleder.
• SiV HF bistår med ekspert kompetanse og opplæring av superbrukere i klinisk
simuleringssenter
• Akribe Forlag bistår med å knytte undervisning i relevante fagprosedyrer opp
mot scenariobasert opplæringsprogram
Det skal ansettes en 50 % prosjektleder, som vil være tilknyttet Utviklingssenterets
FOU-avdeling.
Kostnadsoverslag
Lønnsutgifter prosjektleder 50 % stilling i 1 år
Forskningsassistanse fra Høgskolen i Vestfold,
20 % stilling i ett år
Utlån brakker til ferdighetssenteret, ca 2500 kr i
mnd.
Medisinsk utstyr med mer.
Superbrukeropplæring i simuleringssenter, 2
dager x 20 sykepleiere, 2 leger, 1fysioterapeut
Opplæring/øvelse i kommunalt ferdighetssenter,
egenandel
Samarbeidsmøter og administrative kostnader
Sum utgifter

2012
350 000
175 000

Inntekter
Fylkesmann i Vestfold
USHT- egenandel
Planlagt søknad til andre aktører
Sum inntekter

2012
695 000
100 000
200 000
995 000

30 000
50 000
240 000
100 000
50 000
995 000

Denne søknaden omhandler fornyingsmidler fra Fylkesmannen for 2012 til å dekke
kostnadene til pilotprosjektet. USHT søker Fylkesmannen om kr 695 000,- for å dekke
kostnader i prosjektet.
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Dokumentasjon og formidling av prosjektet
Resultatene fra pilotprosjektet og evalueringen vil distribueres til andre utviklingssenter
og kommuner gjennom egnede kanaler. Det vil også arbeides for å få resultatene
publisert i artikkelformat i et egnet tidsskrift.

Sted og dato:
Sandefjord 1. Mars 2012

Vibeke Bostrøm
Prosjektkoordinator
USHT Vestfold
Sign.

Anny- Elisabeth Hanedalen
Seksjonsleder Institusjon /adm. leder
USHT Vestfold
sign.

Kontaktperson for søknaden:
Vibeke Bostrøm
Prosjektkoordinator
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
vb@sfjkom.no
Tlf 480 13759
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Prosjektplan: Pilot ferdighetssenter
USHT Vestfold har pr juni 2012 mottatt kr 300 000,- i tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen for å gjennomføre pilotprosjektet ” I trygge hender” – kunnskap der
du er!” – nå kalt ”Ferdighetssenteret”. Etter tillatelse fra Fylkesmannen, er i
underkant av kr. 24 825,- overført fra annet prosjekt.
”Ferdighetssenteret” er et pilotprosjekt som skal stimulere til samarbeid mellom
utdanning, sykehus og kommuner. Prosjektet har til hensikt å styrke helsepersonellets
vurderingsevne og praktiske ferdigheter i møte med multisyke pasienter med
subakutt/akutt funksjonssvikt. Piloten skal avklare om et kommunalt ferdighetssenter
med øvings- og simuleringsmuligheter for praktiske prosedyrer, kan være en god vei å
gå i opplæringen av helsepersonell.

Bakgrunn:
Samhandlingsreformen trådte i kraft i januar 2012. Den stiller nye krav til kommunene
om å utvikle spisskompetanse og legge til rette for kompetanseheving som sikrer faglig
forsvarlig og kompetent ivaretakelse av pasientene. Reformen fordrer også et nært
samarbeid med sykehus og utdanningsinstitusjoner.
For å lykkes med utvikling av kompetanse i kommunehelsetjenesten vil det bærende
elementet var godt samspill mellom utdanning, praksis og forskning. Godt samspill
mellom aktørene er nødvendig for å sikre kunnskapsbaserte tjenesteutøvelse.
Utbygging av et forsvarlig og kompetent helsetjenestetilbud i kommunene må sees i
sammenheng med pasientsikkerhet som har et økt fokus i helsetjenesten.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har et ansvar for å bistå
kommunene i fylket med relevant kompetanseheving (Hdir, Nasjonal strategiplan,
2010). Dette i samarbeid med helseforetaket, utdanningsinstitusjoner og andre
relevante samarbeidsaktører. Utviklingssenteret i Vestfold har i perioden 2008-2011
gjort seg verdifulle erfaringer i forhold til gjennomføring av opplæringsprogrammer og
utprøving av ulike modeller for kompetanseheving i Vestfold (Bostrøm og Disch 2012).
Erfaringene så langt viser at læringsutbyttet er størst der kompetansehevingen foregår
tett på praksis, med bruk av relevante kliniske eksempler og der refleksjon inngår som
en del av kompetanseløftet. Scenariobasert undervisning er å standardisere og
kvalitetssikre undervisningen med klare læringsmål. Undervisningen blir lik til alle og
man kan evaluere læringsutbyttet.
USHT-V har både gjennomførte og pågående prosjekter som har ført til utvikling av
nye rutiner og prosedyrer. ”Ferdighetssenteret” kan bidra til å utøve og videreutvikle
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Vestfold
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disse erfaringene/resultatene som er fremkommet. Tidligere USHT-prosjekter som kan
videreføres i ”Ferdighetssenteret” er eksempel 3IV-prosjektet, I trygge hender,
multisyke eldre, ernæringsprosjektene og LCP/lindring.
Firmaet Lærdal tok selv kontakt med Utviklingssenteret i 2011 for å utrede mulighetene
for å etablere et samarbeid om utprøving av en senariobasert undervisning. Med dette
som bakgrunn tok Utviklingssenteret initiativ til innledende drøftingsmøter med
Sykehuset i Vestfold og Høgskolen i Vestfold, Institutt for helsevitenskap. Akribe forlag
som har rettighetene til ”PPS”-systemet, ble også kontaktet før søknad om midler ble
sendt Fylkesmannen.

Aktuelt:
Utskrivningsklare pasienter kommer til kommunene tidligere enn før. Dette stiller krav
til kompetanse og bemanning for å ivareta pasientsikkerheten. Sandefjord Kommune
har i samarbeid med Stokke kommune etablert fem avklaringssenger på Nygård
sykehjem. Avklaringssenger er forbeholdt korttidsopphold for pasienter fra sykehuset
med spesielle behov (inntil 5 dager). Disse og andre korttidssenger kartlegges i disse
dager. Mål med avklaringssengene er og ”å gi somatiske pasienter et tilbud om pleie
og medisinsk behandling i overgangen mellom sykehus og eget hjem”. Også
hjemmetjenesten får økte utfordringer med sykere pasienter som skal behandles i eget
hjem. Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for at alle medarbeidere til enhver tid
har kompetanse til å utføre de oppgaver de er satt til å utføre. Utviklingssenteret skal
bidra til dette(Hdir, nasjonal strategiplan 2010).
Utviklingssenteret har de siste årene gjennomført prosjekter med fokus på å styrke
kompetansen i forhold til infeksjonsforebygging – og behandling (3IV), samt
optimalisere legemiddelbehandling (I trygge hender på Nygård) og ernæring.
Erfaringene fra disse tre prosjektene viser at opplæring satt i system gir positiv gevinst
i forhold til medarbeiders evne til å observere, være i forkant og dokumentere
endringer i pasientens helsetilstand. ”3IV- modellen” med opplæring i små grupper i
det enkelte sykehjem, basert på teoretisk innføring, praktisk ferdighetstrening og
refleksjon har bidratt til at sykehjemmene nå gir tilbud om intravenøs
legemiddelbehandling og herav sparer sykehusinnleggelser ved at de selv kan tilby
pasienten dette.
Kommunen har et tett samarbeid med høyskolen for å tilrettelegge praksis for
sykepleierstudenter. Ferdighetstrening utøver de på skolen. Ved å ha en arena for
ferdighetstrening på praksisstedet vil studenten videreføre og vedlikeholde
ferdighetstreningen de har opparbeidet seg på skolen. Dette blir da en
kompetanseveksling både for studenter og helsepersonell i kommunen.
SIV-HF har bygd et simulatorsenter som har vært i drift dette året. Ansatte utfører
ferdighetstrening på ulike prosedyrer ut fra hvilken profesjon og behov den enkelte
har. Ved å ha et ferdighetssenter i kommunen kan ansatte i kommunehelsetjenesten
og ansatte på sykehuset ha samme ferdighetstrening slik at utøvelse av prosedyrer blir
samstemte. Dermed kan kompetanse- og erfaringsutveksling foregå kontinuerlig.

-

-
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Hensikt og mål
For å imøtekomme nye behov i sykehjemspraksis og i hjemmetjenestene relatert til
oppfølging av multisyke pasienter, vil vi teste ut et strukturert opplæringsprogram som
tar i bruk scenariobasert undervisningsmetoder.
Hensikten med pilotprosjektet er å prøve ut et kommunalt ferdighetssenter som gir
mulighet for øvings-og simuleringsmuligheter for faglig godkjente prosedyrer.
Ferdighetssenteret skal være et supplement til de øvingsarenaene som allerede
eksisterer i sykehus og på høgskole. Senteret skal være en aktiv læringsarena og
bidra til å sikre forsvarlig og kompetent helsehjelp.
Målgruppe for pilotprosjektet: Helsepersonell som jobber i sykehjem og i
hjemmetjenesten. Enkeltpersoner, også kalt superbrukere, vil få en tett og grundig
opplæring i prosedyrer med ferdighetstrening. Disse superbrukerne skal overføre den
kompetansen de har tilegnet seg til resterende helsepersonell og veilede dem på
ferdighetstrening. Piloten omfatter aktuelt helsepersonell fra sykehjemsavdelinger og
hjemmetjeneste Sandefjord kommune.

Metode
Utvikle og utprøv en opplæringsmodul basert på scenariobasert undervisningsmetoder
og relevante faglige prosedyrer fra bl.a. praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
(PPS)
1. Samle og kvalitetssikre aktuelle prosedyrer som er avgjørende for god
behandling av aktuell pasientgruppe. Prosedyrene hentes fra tidligere
prosjekter, høyskolen, sykehuset og fra daglig praksis.
2. Kartlegge behov for kompetanseheving blant helsepersonell og leger relatert til
innsatsområdene i USHT-V
3. Definere læringsmål for deltakerne i opplæringsprogrammet og legge til rette for
en praktisk læringsarena
4. Utrede behov for rom/utstyr i kommunalt senter og etablere fasiliteter med
nødvendig utstyr.
5. Gjennomføre opplæring og sertifisere superbrukere i praktiske prosedyrer i
samarbeid med klinisk simuleringssenter ved SiV- HF
6. Gjennomføre et desentralisert kommunalt opplæringsprogram i
ferdighetssenteret i samarbeid med superbrukerne .

-
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Samarbeidsparter
USHT-Østfold i samarbeid med HIØ, avdeling for helse og sosialfag har nylig hatt et
prosjekt om ”Simulering og Pasientsikkerhet. Innhente erfaringer og anbefalinger fra
dette prosjektet.
Lærdal har sagt seg villig til å bistå med utlån av utstyr/ veiledning i bruk av utstyr og
scenariobasert undervisningsmetoder i det kommunale ferdighetssenteret i
pilotprosjektet og er derfor med i ”ressursgruppen”.
Akribe Forlag er interessert i et samarbeid. Kan eventuelt bistå med å knytte
undervisning i relevante fagprosedyrer opp mot scenariobasert opplæringsprogram.

Plan for gjennomføring
Pilotprosjektet starter i august 2012 og varer frem til juni 2013. Det er forventet ved
prosjektslutt at opplæringsmodellen er kvalitetssikret og klar for spredning i Vestfold.
Dette som et tilbud fra Utviklingssenteret til alle kommuner i fylket. I den forbindelse vil
det søkes om tilskuddsmidler til et hovedprosjekt som videreutvikler og gjennomfører
flere opplæringsmoduler.
Fremdriftsplan
En foreløpig skisse til fremdriftsplan for piloten
Tiltak

Høst
2012
x
x

Vinter
2013

Utvikle prosjektplan
Formalisere samarbeid med ulike
aktører
Informasjon om prosjektet til
x
ledelsen og utvelgelse av
pilotavdeling(er)
Kartlegge behov for
x
kompetanseheving
Utvikling av opplæringsprogrammet
Etablering av kommunalt
ferdighetssenter
Baseline
Gjennomføring av
opplæringsprogrammet
Standardisering
Publisering og spredning

Vår 2013 Juni
2013

x
x
x
x
x

x
x

Forankring og organisering av prosjektet
Prosjektet eies av USHT Vestfold og er forankret i administrativt lederteam ved
seksjonsleder for Institusjon og bofellesskap demente, Anny- Elisabeth Hanedalen og
Anne Rosslund, seksjonleder for senter og hjemmetjeneste.
Samarbeidspartnerne har forankret prosjektet og deltakelse i
prosjektgruppe/referansegruppe .
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Styringsgruppe
Irene Jørgensen, samhandlingssjef SiV HF
Anny- Elisabeth Hanedalen, seksjonsleder og leder USH
Anne Rosslund, seksjonsleder og leder UST
Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege Sandefjord Kommune
Inger J. Kraver, dekan, høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap

Foreløpig prosjektgruppe for piloten består av:
Henriette Ruud (prosjektleder)
May- Elin Thengs Horntvedt, høgskolen i Vestfold, Fakultet for helsevitenskap
Ellen Schjelderup, prosjektleder Klinisk simuleringssenter SiV HF
Eva Nyhus, fagkonsulent USHT
Sidsel Riisberg-Paulsen, fagsykepleiere/prosjektleder USHT
Ragnhild Eikås Bøhm, sykehjemslege
Lene Kaasa, sykepleier hjemmetjenesten
Ellinor Bakke Yddal, Prosjektkoordinator USHT
Anne Mette Aralt, Prosjektkoordinator USHT
Linda Mølgaard Gustavsen/Sykepleier 1, Leder -Legevakt

Ressursgruppe:
Knut Sønstelien – Lærdal
Unni Stensvold, stabskonsulent USHT
Tone Anundsen, hygienesykepleier
Representant for sykepleieforbundet
Representant for Fagforbundet
Ressursgruppen som gruppe eller som enkeltrepresentanter innkalles til
prosjektgruppen ved behov. De holdes ellers orientert om fremdriften i prosjektet og
kan komme med innspill.

Akribe forlag orienteres om igangsettingen av prosjektet.
Aktører, roller og ansvarsfordeling
USHT v/USH har ansvar for å lede prosjektet
• Høgskolen bistår med å definere læringsutbytte i prosjektet og bidrar til god
sammenheng mellom det kommunale ferdighetssenteret og høgskolens ulike
læringsarenaer
• SiV HF bistår med ekspertkompetanse og opplæring av superbrukere i klinisk
simuleringssenter samt bidrar til god sammenheng mellom det kommunale
ferdighetssenteret og SIV-HF simuleringssenter.

-
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Kostnadsoverslag
Lønnsutgifter prosjektleder 40 % stilling i 10 mnd
Leie av brakker til ferdighetssenteret, ca 2500 kr
i mnd.
Medisinsk utstyr med mer.
Superbrukeropplæring i
simuleringssenter/ferdighetssenteret, x dager
med sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
Informasjon m.m
Samarbeidsmøter og administrative kostnader
Sum utgifter

2012
200 000

180 000
12 000
12 825
434 825

Inntekter
Fylkesmann i Vestfold
Overførte midler fra 3IV
Prosjektmidler overført fra avsluttet prosjekt
Sum inntekter

300 000
110 000
24 825
434 825

15 000
15 000

Referanser:
Aaraas, I mfl (2011). Tilgjengelig fra:
http://www.nsdm.no/filarkiv/File/Eksterne_rapporter/110124Rapport_HelsetjenesterSyk
eEldre24jan.pdf
Prentice D, Taplay, K, Horsley, K, Payeur-Grenier, S, Belford, D.
Interprofessional simulation: An effective training experience for health care
professionals working in community hospital. Tilgjengelig fra:
http://www.laerdal.com/us/Research/48361071/Interprofessional-simulation-Aneffective-training-experience-for-health-care-professionals

Helse- og omsorgsdepartementet (2006) St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring,
muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Oslo.

Helse-

og

omsorgsdepartementet

(2009)

St.meld.nr.47

(2008-2009)

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted - til rett tid. Oslo

Kunnskapsdepartementet (2012) Meld. St. 13 (2011–2012) Melding til Stortinget
Utdanning for velferd Samspill i praksis Oslo.
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Helsedirektoratet (2010) Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester- en nasjonal satsing. Overordnet strategi 2011-2015,Oslo.

Helse- og omsorgsdepartementet (2011) LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Oslo [Internet]
Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html#4-2 [lest 21.02.12]
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Vestfold

Budsjett
Kostnadsoverslag
Lønnsutgifter prosjektleder 40 % stilling i 10 mnd
Leie av brakker til ferdighetssenteret, ca 2500 kr i 6
mnd.
Medisinsk utstyr med mer.

Vedlegg 4

2012/2013
200 000
27230

10 000
Superbrukeropplæring i
simuleringssenter/ferdighetssenteret, x dager med
sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
Informasjon m.m
Samarbeidsmøter og administrative kostnader
Sum utgifter

180 000
8385
9210
434 825

Inntekter
Fylkesmann i Vestfold
Overførte midler fra 3IV
Prosjektmidler overført fra avsluttet prosjekt
Sum inntekter

300 000
110 000
24 825
434 825

Vedlegg 5.

Helsefagarbeider/hjelpepleier
Jeg har behov for mer opplæring/trening i:
Ja

Nei Vet ikke

ABCDE-observasjoner
(Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure)
Basal hjerte-lungeredning(BHLR)
Måling av blodtrykk (BT) og puls
Observasjoner av perifert venekateter
Observasjoner av intravenøs behandling
Observasjon og stell av stomi
Obervasjoner og håndtering av nasogastrisk sonde
Observasjon og stell av gastrostomiport (PEG)
Annet
____________________________________________________________________

Takk for svarene dine!
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Vedlegg 7

SYKEPLEIER
Jeg har behov for mer opplæring/trening i:
Ja

Nei Vet ikke

ABCDE-observasjoner
(Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure)
Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
Måling av blodtrykk (BT) og puls (P)
Innleggelse, observasjon og stell av perifert venekateter
Observasjon og stell av sentralt venekateter (CVK)
Observasjon og stell av subcutan veneport (VAP)
Prosedyrer ved permanent kateter
Prosedyrer ved intermitterende kateterisering (IK)
Observasjon og stell av suprapubis kateter
Observasjon og stell av stomi
Nedlegging av nasogastrisk sonde
Fjerning av nasogastrisk sonde
Observasjon og stell av gastrostomiport (PEG)
Annet:
_____________________________________________________________________

Takk for svarene dine!
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Vedlegg 8

LEGE
Jeg har behov for mer opplæring/trening i:
Ja

Nei Vet ikke

ABCDE-observasjoner
(Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure)
Basal hjerte-lungeredning (BHLR)
Avansert hjerte-lungeredning (AHLR)
Intubering
Innleggelse av perifert venekateter
Innleggelse av permanent urinkateter
Innleggelse av suprapubis kateter
Nedlegging av nasogastrisk sonde
Fjerning av nasogastrisk sonde

Annet:
_____________________________________________________________________

Takk for svarene dine!

Vestfold

Vedlegg 9

Evalueringsskjema

Helsefagarbeider

⎕

Sykepleier

⎕

Lege ⎕

Kan du gi din vurdering av ferdighetstreningen på en skala fra 1-5?
1: helt enig
2: enig
3: verken enig eller uenig
4: uenig
5: helt uenig

1

2

3

4

5

Jeg var fornøyd med tiden jeg hadde til å trene på prosedyrer
Jeg var fornøyd med tiden det ble brukt på teori
Instruktørene var dyktige
Det teoretiske innholdet var meget bra
Gruppene var passe store
Jeg likte denne måten å bruke prosedyrer på
Jeg hadde hørt om prosjektet ferdighetssenter i forkant

Hva er dine positive og negative erfaringer:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Takk for svarene dine 

Vestfold
Sandefjord kommune

Vedlegg 10

Ferdighetssenter- resultater fra evalueringen
1 : helt enig

2: enig

3 : verken enig eller uenig

4 : uenig

Helsefagarb. Sykepleier
Jeg var fornøyd med tiden jeg
hadde til å trene på prosedyrer
Jeg var fornøyd med tiden det ble
brukt på teori
Instruktørene var dyktige
Det teoretiske innholdet var meget
bra
Gruppene var passe store
Jeg likte denne måten å bruke
prosedyrer på
Jeg hadde hørt om prosjektet
ferdighetssenter i forkant
Totalt samlet

5: helt uenig

Lege

Samlet

2,1

2,3

1,2

1,9

1,7
1,1

1,6
1,2

1,2
1,0

1,5
1,1

1,3
1,3

1,5
1,6

1,4
1,0

1,4
1,3

1,1

1,2

1,0

1,1

1,7

1,3

1,5

1,5

1,0
1,1

1,3
1,4

Helsefagarbeider:
”Synes dette er et kjempebra prosjekt da vi kan trene på disse tingene og bli mer trygg på
gitte situasjoner og prosedyrer”
”Lengre tid til å trene prosedyrer”
Sykepleier:
”Veldig positivt å ha praktisk trening og bevisstgjøring rundt gode og viktige observasjoner.
Tror det fører til økt bevissthet på at det er viktig med god trening i praktiske prosedyrer.”
”Kunne ønsket mer tid på praktisk prosedyretrening”
Lege:
”Nyttig å trene på praktiske prosedyrer. Lenge siden har utført mange prosedyrer”
” For legegruppen kunne det vært aktuelt med mer teori”

Resultater fra studenter/ufaglærte/fysioterapeuter
Jeg var fornøyd med tiden jeg
hadde til å trene på prosedyrer
Jeg var fornøyd med tiden det ble
brukt på teori
Instruktørene var dyktige
Det teoretiske innholdet var meget
bra
Gruppene var passe store
Jeg likte denne måten å bruke
prosedyrer på
Jeg hadde hørt om prosjektet
ferdighetssenter i forkant
Totalt samlet

2,0
1,6
1,1
1,4
1,0
1,0
2,6

1,5

Disse profesjonsgruppene hadde ikke samme forutsetning som øvrige personalet i piloten da
de fleste ikke er fast ansatte og kompetansen for undervisningen var laget utifra faglærte. Det
er interessant å se på noen av svarene da dette legger grunnlag for evt. nytt prosjekt. Det viser
at instruktørene oppleves som dyktige for undervisning av studenter og at de hadde en positiv
opplevelse av denne undervisningsformen.
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