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1.0 INNLEDNING
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing på kunnskapog kvalitetsutvikling i sykehjem og hjemmetjenester.
Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) sine oppgaver og arbeidsområder skal
ligge innen rammen av de fire hovedsatsingsområdene som vi er gitt via
Strategidokumentet 2011-2015 fra Helsedirektoratet:
1. Fag og tjenesteutvikling
2. Utvikling av gode læringsmiljøer
3. Økt kunnskap tjenestenes behov for kompetanseutvikling
4. Praksis nær forskning
Satsingen på utviklingssentre i landets regioner og kommuner skal bidra til styrket
faglig kompetanse og kvalitetsutvikling i sykehjem og hjemmetjenester.
Helsedirektoratet peker også på at sykehjem og hjemmetjenester har store utfordringer
i tiden framover. Det vil kreve ny kunnskap om organisering, bemanning, styrket og
spisset faglig kompetanse i kommunene.
Handlingsplan for Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag fylke, er
utarbeidet for 2016. Handlingsplanen og iverksatte tiltak godkjennes av tjenesteområde
Helse og Velferd sitt lederteam. Ansatte og utviklingssentrets arbeidsteam, andre
kommuner kommer med innspill om hva som er viktig å fokusere på og utvikle, og
innspill fra fag og utviklings råd. Handlingsplanen er en del av vertskommunenes
planverk og presenteres ved virksomhetsområdet Helse og Velferd sin
årsplangjennomgang. Likeledes for lederteam regionalt (felles lederteam Fosen).
Utviklingssentret er forankret i felles omsorgsplan for 6 kommuner på Fosen. Planen er
tilgjengelig for alle kommuner i fylket.
I Handlingsplanen for 2016 vil dere først få et innblikk i hvordan Åfjord kommune,
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag, har organisert seg for å
utøve rollen som utviklingssenter og deretter hvilke prosjekter og satsingsområder
vi har valgt oss ut for året som kommer.
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Utviklingsenheten er pådriver for å initiere, implementere og dokumentere
utviklingstiltak.
Igangsatte prosjekter fra 2015, med tilhørende mål og tiltak videreføres eller avsluttes.
Tiltak kan i løpet av året bli iverksatt etter oppdrag. Deltakelse i studier og forskningsarbeid kan også komme til i løpet av året. Alle tiltak som blir iverksatt vil være innenfor
de satsningsområder som planen beskriver. Som Utviklingssenter for hjemmetjenester
arbeider vi praksisnært for at tiltakene og resultatene raskt blir implementert og satt i
drift.
Vi ser også med forventning fram til resultatet og vedtak om ny strategi for
Utviklingssentrene. Hvilken rolle, funksjon og organisering utviklingssentrene vil ha i
morgendagens omsorgstjeneste når ny strategi skal legges frem i 2016 og evt. endringer
som vil bli gjeldende fra 2017.

Sør-Trøndelag fylke består av 25 kommuner
med til sammen ca. 240 000 innbyggere. I Åfjord kommune har vi 178
tjenestemottakere og hjemmetjenesten representerer hele mangfoldet innen en
hjemmebasert omsorg, og vi har en stor kompleksitet når det gjelder tjenester,
brukergrupper og geografiske utfordringer.
Utviklingssenter for hjemmetjenester samarbeider tett med eget sykehjem og
rehabiliterings- og legetjenesten for å kvalitetssikre pasientforløp og utvikling av et
godt helhetlig tjenestetilbud i kommunen. Vi har etablerte tverrfaglige ressursgrupper
på tvers av tjenesteområder som jobber med fagutviklingsprosjekter,
forskningsprosjekter og annen kvalitetsforbedring innen våre satsingsområder.
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1.1 Organisering - Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i SørTrøndelag

Ressurser i utviklingssentret
Åfjord kommune finansierer driftsmidler til leder i 20 % av enheten. Vi har tilgang på
10 % ressurs fra SOF Midt-Norge. Lønn til FoU-koordinator i 100 %,
30 % prosjektansvarlig, 40 % velferdsteknologi sammen med USH Sør-Trøndelag, og
øvrige prosjektmedarbeidere finansieres av eksterne midler. Antall ansatte tilknyttet
enheten varierer i tråd med de oppgaver som til enhver tid pågår.
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1.2 Fag og Utviklings råd for UHT i Sør-Trøndelag
Fag- og utviklingsrådet skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til
strategi 2011-2015
Navn

Tittel

Organisasjon

Laila Refsnes

Leder UHT

UHT Sør-Trøndelag

Bjørg Hansen

Koordinator UHT

UHT Sør-Trøndelag

Eli Braseth

Sektorsjef Helse og Velferd

Åfjord kommune

Barbro Ugedal

Avd. leder institusjon

Åfjord kommune

Wicklund Berit

Driftssjef

Fosen Helse IKS

Malin Noem Ravn

FoU -leder

Fosen Helse IKS

Bjørg H Østnor

NTNU (HIST)

Ragnhild B Vardehaug

NTNU (HIST)

Grete Samstad

Helsefaglig sjef

St. Olavs Hospital

Susan Saga

Førsteamanuensis

SOF, Midt

Anne Marie Aaknes

Brukerrepresentant

Eldrerådet

Egil Flønes

Fylkesmannen Sør-Tr.lag

Kristin Haarberg

Enhetsleder

Søbstad Helsehus

Signe Nyrønning

FoU-koordinator

USH, Sør-Trøndelag

Kirsten Lange

Leder

SOF, Midt

1.3 Samarbeidspartnere
 Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Sør-Trøndelag
 Utviklingssentrene i Midt-Norge (USHT)
 Fylkesmann (FM) i Sør-Trøndelag – Avdeling helse
 Fosen Helse IKS
 Helsekompetanse Fosen
 Kystressurs
 St. Olavs Hospital
 Nord Universitet
 NTNU (HIST)
 SINTEF
 Ressurssenter for Demens i Trondheim kommune
 Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse
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 Senter for omsorgsforskning (SOF) Midt–Norge
 Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt–Norge
 UHT – Åfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Regionalt forskningsfond Midt–Norge (RFF Midt-Norge)
RFF Midt-Norge har fått tildelt regional kvalifiseringsstøtte til gjennomføring av FoUprosjektet «Frivillighetens plass i distriktskommuners eldreomsorg». Hva hemmer og
hva fremmer samhandling». Det er i den forbindelse inngått kontrakt mellom Norsk
senter for Bygdeforskning og RFF Midt-Norge. En forutsetning for RFF Midt-Norge sin
tildeling av midler er at seks utvalgte kommuner deltar i prosjektet med faglige
ressurser. UHT skal medvirke i prosjektet på vegne av vertskommunen Åfjord.
 Kreftkoordinator på Fosen og kommunens demenskoordinator samarbeider tett
med utviklingsenheten UHT.

1.4 Overordnet strategi for UHT Sør – Trøndelag 2016
Handlingsplanen er utarbeidet i tråd med lokale, regionale og nasjonale satsinger og
føringer, samt strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
Visjon:
“Utvikling gjennom kunnskap” 2011-2015. IS 1858.

Hovedmål:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og
kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
Delmål:
1. Pådriver for fag – og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte
satsingsområder.
2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
4. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenestene
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1.5 Sentrale nasjonale og lokale føringer for UHT
 Strategi for USHT 2011-2015
 Stortingsmelding 26 Fremtidens primærhelsetjeneste-nærhet og helhet (20142015)
 Stortingsmelding 19 Folkehelsemeldingen (2014-2015)
 Stortingsmelding 29: (2012 -2013) Morgendagens omsorg
 Stortingsmelding 16 (2014-2015) Nasjonal helse -og omsorgsplan (ny plan
under arbeid)
 Omsorg 2020. Delplaner: Demensplan 2020, Kompetanseløftet 2020
 Stortingsmelding 47 (2008 – 2009): Samhandlingsreformen
 Stortingsmelding 25 Mestring, muligheter og mening
 Nou 2011:11 Innovasjon i omsorg
 Strategi for helse- og omsorgstjenester i kommunen
 Strategi for Frivillighet i kommunen
 Handlingsplan for Velferdsteknologi i Åfjord kommune
 Helselovene

2.0 SATSNINGSOMRÅDER 2016
Valg av satsningsområder er gjort med bakgrunn i Åfjord kommune sine planer,
nasjonale planer og spesielle utfordringer interkommunalt og i Sør-Trøndelag fylke. Det
legges spesielt vekt på Fremtidens primærhelsemelding-nærhet og helhet
(Meld.ST.26)(2014-2015) med mål om en flerfaglig og helhetlig helse og
omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse. Handlingsplanen gir en kort
beskrivelse av tiltakene og prosjektene. Alle prosjekt skal når de avsluttes ha en plan for
formidling, samt beskrive muligheter for implementering. UHT er pådriver for å
etablere samarbeidsprosjekter på tvers av kommuner i fylket. UHT har erfaring og tro
på at fellesprosjekter vil bidra til utvikling og kompetanseheving for flere
hjemmetjenester og sykehjem i fylket. Vi har stor aktivitet og økende etterspørsel fra
kommuner lokalt, regionalt og fra andre steder i landet. Har flere interkommunale
prosjekter, og deltar i forskningsprosjekt sammen med NTNU, Sintef. Vi deltar også i
forskning initiert av Senter for Omsorgsforskning.
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UHT vil arbeide målrettet med:


Eksternt arbeid og utadrettet virksomhet mot kommunene i Sør-Trøndelag for
dialog, spredning av resultater, erfaringer og kunnskap



Regionalt samarbeid med kommuner på Fosen og kystregionen



Å være en aktiv deltaker i praksis nær forskning



Utvikle gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, elever, lærlinger og hospitanter



Arbeide med nye definerte faglige satsningsområder og utviklingsprosjekter med
fokus på verdier, ledelse, hverdagsmestring / rehabilitering og samhandling

Utover dette gjennomføres det fagdager, nettverksarbeid, workshops, konferanser og
regional samling for utviklingssentrene i Midt-Norge. Formidling, implementering og
spredning av arbeidet som gjøres er en viktig del av planen.
Kunnskapsbasert praksis er implementert og benyttes som metode innenfor alle
satsningsområdene.

2.1 Faglige satsingsområder og utviklingsprosjekter
 Demens – demensvennlig samfunn
 Hverdagsmestring / rehabilitering
 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 Eden alternativ – Aktiv omsorg
 Folkehelse – fysisk aktivitet
 Velferdsteknologi
 Pasientsikkerhet
 IKT Samhandling
 Innovasjonsprosjektet SynTH – synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg
Våre prosjekter vil bli beskrevet under hvert satsningsområde.
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3.0 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER
3.1

DEMENS – DEMENSVENNLIG SAMFUNN
Utviklingsarbeid innen fagområdet

Flere med demensdiagnose og personer med tidlig demensdiagnose, gir oss også en
utfordring med barn og unge med foreldre av personer med demens. 1 av 4 personer
med demens i tidlig fase har barn under 18 år (Helsedirektoratet, 2007).
Å bli mor/far i sen alder gjør også at flere barn opplever foreldre med demens.
Forskning tilsier at antall personer med demens kommer til og fordobles i løpet av de
neste 30-40 årene.
Åfjord kommune Helse og Velferd og UHT har drevet målrettet demensarbeid siden
2004. Fokus på aktiviteter og mestring har fungert godt. Demensteamet /UHT
underviser i risikofaktorer i demensomsorgen, samt at pleie og omsorg gjennom
Utviklingssenteret har jobbet mye de siste årene med fysisk aktivitet som en viktig del
av eldreomsorgen og samfunnet for øvrig. Prosjekter som Fysisk aktivitet 65+ og 80+
har stor suksess i tillegg til FYSAK prosjektene.
I dagaktiviteten «Når øyeblikket er viktig», legges det vekt på mestring, ernæring,
trygghet og trivsel. Det legges stor vekt på livskvalitet og styrking av hverdagen til
hjemmeboende med demens. Samtidig med et mål om at dette vil gi avlastning for
pårørende og bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, påvirke følelsesmessige og
atferdsmessige endringer i demensforløpet, forbedre kognitiv funksjon og øke trivsel og
livskvalitet. Det er stort fokus på ernæring, der måltidene blir gode stunder hvor
gruppen spiser sammen og sosialiserer. Høsten 2014 startet UHT opp med ”Når
øyeblikket er viktig” og prosjektet er fra 31.12.15 avsluttet med det resultat at det er
implementert og driftes av de 2 ansatte fra Demensteam og frivillige. Det har også en
forebyggende effekt av å være frivillig. Vi vet det er folkehelse i frivillighet og satser på
mer av dette i tiden framover. Det er ønske fra regjeringen om forebyggende
hjemmebesøk hos eldre, og en veileder er under utarbeidelse.
Demensteamet i kommunen har samtalegrupper og pårørendeskoler. Disse dagene har
vi cafe for personer med demens, og det kan bli gode samtaler om hva behovet er i det
daglige. Vi har dagaktivitet i hjemmet og nevnte dagaktivitet «Når øyeblikket er viktig».
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I tillegg kan det tilbys avlastning på institusjon eller i omsorgsbolig. Vi har dagsenter
tilknyttet helsesenteret der det tilbys tilrettelagte aktiviteter på dagtid, men er ikke
tilrettelagt for personer med demens. Dette er noe vi skal se på i tiden fremover.
Aktivitetsvennprosjektet er i samarbeid med Frivilligsentralen og Åfjord helselag og vi
håper dette tilbudet blir kan bli et godt tilskudd i tillegg til tjenestene fra kommunen.

Fokus i 2016
Et mer Demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle. Som for alle med
funksjonsnedsettelse, handler det for personer med demens om å bygge ned barrierer i de
fysiske og sosiale omgivelsene for å sikre fortsatt deltakelse og likestilling. Søkelyset bør
derfor i like stor grad rettes mot omgivelsen. Demensplan 2020.
Demensplan for Åfjord kommune 2016-2020 er den andre Demensplanen for
kommunen basert på Helse- og omsorgsdepartementets Demensplan 2020.
Utviklingssenteret bidrar i videreutviklingen av demenstjenestetilbudet i Åfjord
kommune. Utviklingssenteret deltar med to ansatte i planarbeidet til den nye
demensplanen. Etter evaluering av demensplan, vil UHT fortsatt være pådrivere og
bidragsytere i fag-/tjenesteutviklende prosjekt innen demensomsorg.
Hovedmålsettingen er:
Å sikre god demensomsorg i Åfjord kommune og dele kompetanse med andre
Utviklingssentret og kommunens Demensteam ser økende behov for kompetanse innen
Alderspsykiatri og generell kompetanse i demens og demensomsorg. UHT jobber i tett
samarbeid med Demensteamet. Vi vil fortsette med undervisning for ansatte, studenter,
lærlinger, turnusleger osv. I tillegg er det viktig at vi holder oss oppdatert og bidrar i
landsomfattende forskning slik vi har gjort.
Fortsatt fokus på Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens Abc. Det kommer til å
være fokus på ledelse, minoritetsspråklige og personer med utviklingshemming.
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3.1.1 Prosjektet Demensvennlig samfunn
Åfjord Kommunes sin rapport om utfordringene i helse og omsorg beskriver strategier
for årene framover. Mange lever i årevis med demens. Mer må gjøres for å øke
livskvaliteten både til de som blir syke og de pårørende, i hverdagene til den enkelte,
der de bor og lever. Det er ofte lite kunnskap innen servicenæringen i nærmiljøet (eks.
butikker, transportnæringen og offentlige kontor o.l.). Demensomsorgen er en stor
utfordring i tjenesteplanleggingen til aldrende befolkning.
Et mer Demensvennlig samfunn skal berike hverdagslivet, noe som vil gi den demente
en verdig omsorgssituasjon. Tiltaket vil også gi andre brukergrupper opplevelser,
aktivitet, mestring og livskvalitet. En ypperlig arena for å trekke frivillige inn.
Tiltaket skal tilpasses dagens lokaliteter. Største endringen vil skje med uterarealet,
både tilpasset demenete, men også andre med kognitiv svikt og funksjonsnedsettelser.
Prosjektet skal ha aktivitetspark som er tilgjengelig for alle grupper( skole, barnehage
og øvrig befolkning.
Tiltaket vil bidra til at vi kan opprettholde og være en attraktiv arbeidsplass, vi kan
gjennom tiltaket rekrutter ulik kompetanse til tjenestene våre. Dette vil gi kreativitet og
bidra til innovasjon i pleie og omsorgstjenestene.

Mål:
 Opprettholde et så normalt liv som mulig, lengst mulig
 De som blir syke tidlig må få mulighet til å fortsette i jobb, eller få nye tilbud om
tilrettelagt arbeid så lenge det går
 Flere må få kunnskap og forståelse slik at vi fremmer åpenhet, og at alle med
demens blir møtt med støtte og respekt. Vi trenger et demensvennlig samfunn
hvor alle som for eksempel arbeider innen service og tjenester er bevisst
hvordan de kan bidra til å trygge og hjelpe personer med demens i hverdagen
Gjennomføring:
Gjennom et mer Demensvennlig samfunn prosjektet, har vi lagt planer for undervisning
i samfunnet og næringer som kan treffe på personer med demens i det daglige.
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Vi tror at kompetanse er et av de viktigste redskapene vi har i møte med denne gruppen
til å ruste oss slik at vi bedre takler de utfordringene som møter oss. Det finne ingen
tabletter som gjør dem bedre. Dem blir bare verre og det er vi som skal være der for
dem slik at de kan leve et fullverdig liv med sykdommen sin.
Tiltaksplan for 2016:
1. Forskning, kunnskap og kompetanse: Øke kunnskapen og kompetansen om
demens blant ansatte i tjenestene og i samfunnet for øvrig, og bidra til forskning.
2. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud: Personer
med demens skal oppleve at de er sett og godt ivaretatt. Personer med demens
skal ha tilrettelagte boforhold og omgivelser, og et tilpasset tjenestetilbud.
3. Vi skal ta i bruk «Livsarket mitt» som en del av kartleggingssamtalen i
oppfølgingsplanen.
4. Fokus på legemiddelhåndtering, kap.4a og palliasjon.
5. Fokus på kompetansehevende tiltak innen alderspsykiatri.
6. Fokus på demenssykdom hos personer med utviklingshemming.
7. Spre info om Demensteam og demensarbeid i Åfjord
8. Oppfølging/videreføring av prosjekt «Når øyeblikket er viktig».
9. Bidra i prosjektet Et Demensvennlig samfunn i Åfjord.
Prosjektet er et samarbeid mellom Åfjord kommune – omsorgstjenesten, demensteam,
barnehage, frivillige og utviklingssentret. (UHT)
Finansiering: Fylkesmannen, UHT og Åfjord kommune
Prosjektansvarlige: Geriatrisk sykepleier Barbro Ugedal – avdelingsleder sykehjem,
ergoterapeut Karin Dokset-rehabiliteringstjenesten, geriatrisk hjelpepleier Erna Berdalhjemmetjenesten, Bjørg Hansen UHT.
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3.2

HVERDAGSMESTRING- HVERDAGSREHABILITERING
Utviklingsarbeid innen fagområdet

Hverdagsrehabilitering ”Et steg foran”
Fra behandling til forebygging. Fokuset er på å hjelpe innbyggerne til å kunne bo og
klare seg i eget hjem så lenge som mulig. Kommunene må ruste opp og effektivisere sitt
tjenestetilbud. I framtida vil vi ikke ha tilgang på nok personer til å yte alle tjenestene så
vi må tenke i nye baner. Hverdagsmestring/ rehabilitering vil styrke fremtidens eldre,
slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse.
Ideen er at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt
deltakende i eget liv så lenge som mulig.
Over flere år har vi hatt fokus på tankesettet ”hverdagsmestring” i personalgruppa.
Målet er å øke den enkelte ansattes kompetanse i forhold til kartlegging, evaluering og
justering av igangsetting av tjenestetiltak. Vi har tatt utgangspunkt i vår omsorgsfilosofi
Eden alternative som bygger på samme tankesett. De ansattes tankegang skal
systematiseres. Tidlig tverrfaglig kartlegging (etablert tverrfaglig team)
Fra for eksempel: ”Hva trenger du hjelp til?” til ”Hva kan trenes og tilrettelegges for at
du mestrer det du ønsker?” ”Og hva er viktig i livet ditt nå.” Hverdagsmestring vil
foregå i eget hjem med vanlige hverdagsaktiviteter som brukes i opptrening og
forebygging av funksjonstap.
Oppstart av prosjektet i 2014 med å ha etablert prosjektgruppe. Prosjektgruppa er
tverrfaglig sammensatt og består av vernepleier, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut
og fagarbeider. I tillegg er også brukerrepresentant, frivillige organisasjoner, Røde Kors
og frivillighetssentralen med. Det er jobbet med valg av verktøy og måleskjema for
hjemme rehabilitering. Etablere en tverrfaglig innsatsgruppe som kartlegger
hjemmesituasjonen når det første hjelpebehov oppstår (sykepleier, ergoterapeut,
fysioterapeut).
Etablere tettere og systematisert samarbeid med ansatte /ressurspersoner ved
sykehjems gruppe i forbindelse med tilbakeføring av brukere i korttidsopphold.
Tidlig tverrfaglig innsats i samarbeid med bruker og pårørende. ”Fra eget hjem og hjem
igjen.
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Kompetanse
I møte med lederteam februar 2015, ble prosjektgruppen oppfordret til å høre om
hospitering i Trondheim kommune. Det var ikke mulig å få til, så vi hospiterte i stedet
hos Bjugn/Ørland hverdagsmestring. 26. mai 2015 møtte Eli, Bente og Karin en
meddelsom gruppe som villig delte erfaringer og ga gode råd. De vektla bl.a.
betydningen av «å skynde seg sakte», da hverdagsmestring er en annerledes måte å
jobbe på som må modnes. De poengterte viktigheten av kunnskap om arbeidsmetoden
«Motiverende samtale/intervju». Karakteriserte dette som en viktig suksessfaktor. MI
er en viktig brikke i å finne deltakers motivasjon, noe som er avgjørende for en
vellykket hverdagsrehabilitering.
Prosjektgruppen og 7 andre ansatte i Åfjord deltar på 2 x 2 dg. kurs i Motiverende
Intervju høst-15 og vinter-16. I etterkant av kurset vil prosjektgruppen ha et jevnlig
opplegg med oppfriskning, for MI er en tankegang som må holdes varm.
Hovedmålet med hverdagsmestring
«At hver deltaker opplever større grad av delaktighet i opptreningsprosessen og
mestrer hverdagen sin så godt som mulig».
Målet med prosjektet
At hverdagsmestring etableres og implementeres som en grunnleggende ideologi
for personer med funksjonstap og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Åfjord
kommune.
Delmål
 Prosjektgruppe opparbeider seg økt kompetanse og fungerer som pådrivere og
ressurspersoner innen rehabilitering
 Prosjektgruppe systematiserer arbeidet iht. rutiner og arbeidsverktøy
 Gjøre ideologien kjent ute i befolkningen
 Involvere pårørende i opptreningsprosessen
 Rutiner for å knytte kontakt til frivillige lag og organisasjoner når oppfølging ved
helse- og omsorgstjenestene opphører
 Vurdere bruk av omsorgsteknologi, eks. skype iht. oppfølging
 Involvere en person fra evt. eldreråd eller frivillig lag eller organisasjon i
prosjektet
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Metode
Hverdagsmestring skal være et tverrfaglig forpliktende samarbeid. Alle har et felles
kunnskapsgrunnlag vedrørende kartlegging og oppfølging. Hvilket mål deltaker har og
hva fokuset skal være, dokumenteres i kartleggingsverktøy og i profil. Kompetanse
bygges over tid og den er viktig å kommunisere ut til tjenesten. Det er viktig at
prosjektgruppen møtes minst x 1 pr. mnd., for å dele erfaringer, foreta justeringer og
evt. endringer etter hvert.
Prosjektgruppen ønsker ikke å låse seg til faste kartleggingsverktøy. Bjugn/Ørland
hadde gjort seg den erfaring at kartleggingsverktøy må tilpasses type utfordring
personen opplever. MI ligger til grunn i alle kartlegginger. Ulike kartleggingsskjemaer er
lagt ved som vedlegg og vises til i avsnitt om «Kartlegging» nedenfor.
Organisering
Det er ulike modeller for å jobbe med hverdagsmestring. I noen kommuner brukes en
spesialistmodell. Det opprettes da et eget team som drar ut og kartlegger og
gjennomfører trening og oppfølging. De kan konsentrere seg fullt og helt om
hverdagsmestring. Teamet har god tid til å planlegge og jobbe med deltaker. Dette er en
ressurskrevende modell og teamet utfører ikke ordinære pleie- og omsorgsoppgaver.
Den integrerte modellen, gir i større grad grunnlag for at hverdagsmestring involverer
hele tjenesten. Dette krever i større grad en holdnings- og kulturendring fra å «gjøre
selv» til «støtte til å mestre selv». Utfordringen med denne modellen er at den
konkurrerer med ordinære pleie- og omsorgsoppdrag, i en travel hverdag. Åfjord
kommune har valgt å bruke den integrerte modellen. I små kommuner med
spredt bosetting, blir en spesialistmodell for ressurskrevende. Den integrerte
modellen utføres av personell som også ivaretar tradisjonelle
hjemmetjenesteoppgaver og ergo- og fysioterapeutoppgaver. Prosjektgruppen
opparbeider seg ekstra kompetanse på området og fungerer som pådrivere og
ressurspersoner for å implementere hverdagsmestring og holde oppe fokuset.
I prosjektperioden er det viktig at alle i gruppa opparbeider seg kunnskap og erfaring.
Oppgavene som skal gjøres skal kunne gjøres av alle. Vi rullerer på hvem som gjør hva,
slik at alle får erfaring med å bruke skjemaer, MI-metode osv. Prosjektleder fører
oversikt på dette. Vi tror dette er et viktig grep for at hele gruppa blir ressurspersoner
og for implementering i tjenesten.
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Hver enkelt avtaler med sin nærmeste leder, når må fristilles fra ordinær stilling for å
utføre hverdagsmestring. Dette gjelder for prosjektperioden.
Koordinerende enhet (forløpet fra A til Å)
Koordinerende enhet vil være sentral i å fange opp personer som kan være aktuelle for
hverdagsmestring. Organisasjonsmodell for dette er under utarbeidelse i Åfjord
kommune. Så her vil vi fylle inn flere detaljer når modellen er klar. Videre henvendelser
vedr. personer som kan være aktuelle for hverdagsmestring, vil noen fanges opp av alle
som jobber med brukere. Disse henvender seg til Karin Dokset. Hun vil ha oversikten
over henvendelser i prosjektet. Etter prosjektperioden vil det komme en evaluering, slik
at vi også finner en fremtidig organisering av dette.
Aktuelle deltakere
 søker tjenester for første gang
 søker om hjemmetjenester
 søker om hjelpemidler for første gang
 korttidsopphold ved Åfjord helsesenter pga. fall i funksjonsnivå
 har hjemmetjeneste og som har opplevd fall i funksjonsnivå
 personer som er motiverte for å mestre hverdagen sin bedre
 personer som blir utskrevet fra sykehus, døgnrehabilitering og korttidsplass i
utgangspunktet for eldre personer, men ingen nedre aldersgrense
Uaktuelle deltakere
 De som ikke har rehabiliteringspotensiale
 Personer med omfattende mental/kognitiv svikt
 Personer som ikke er motiverte og som ikke motiveres til egen innsats
Vedtak
 Fatter vedtak på 6 uker, kan utvides til 10
 Informere om at tiltaket kan avsluttes før 6 uker, dersom deltaker ikke er
motivert eller andre grunner
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Kartlegging
Når prosjektleder får «henvendelse», kaller hun inn til møte. Dette må skje raskt, så ikke
sikkert alle kan møte hver gang. Vi tar et kort møte og bestemmer hvem som gjør hva.
Ved alle henvendelser, vil vi gripetak i bakgrunnen for henvendelsen og jobbe videre ut
fra det.
Førstesamtalen gjennomføres på bakgrunn av MI-metoden. Vi er alltid to som reiser ut
samtidig.
Oppsummeringsnotat
Avklare om hverdagsmestring?
Dersom ja; Kan gå rett på PSFS, men dersom deltaker er usikker, lurt å holde igjen,
tenke litt og så ta opp tråden igjen. «Hva opplever du som største utfordring iht. å
mestre hverdagen?»
COPM og PSFS
Videre utredning, tilpasset alt etter hvor begrensingen ligger.
Fysisk? SPPB, man må tenke seg om før man tar i bruk SPPB og ikke bruke den ukritisk.
Bruk av denne testen, skaper en klar forventning om forbedring. Dersom personen har
andre problemer som gjør at det er svært usikkert om vedkommende vil forbedre sin
fysiske kapasitet, bør man heller ikke ta denne testen Frykt for å falle? Engstelig? FES –
1. Livskvalitet? GDS eller Coop/Wonca. Depresjon? GDS. Feil- eller underernæring?
Ernæringskartlegging dersom mistanke om dette. Kartlegging og konklusjon
journalføres. Det er samlet en del kartleggingsverktøy som vi ser for oss kan ligge i
verktøykassa når vi skal starte opp med hverdagsmestring (COPM,PSFS,Coop/Wonca
m.fl.).
Trening og oppfølging
 Viktig at deltaker er med og utformer målene. Målene skrives ut og legges i
hjemmet
 Viktig å informere/avklare at den ekstra oppfølgingen er kun for en avgrenset
periode. Viktig allerede ved starten og ha noen tanker om hva etterpå
 Utarbeider treningskjema, evt. med bilde av øvelser. Skype?
 Går gjennom treningen; ADL-trening, trappetrening, styrketrening eller med
deltaker i hjemmet
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 Til de som har hjemmesykepleie, settes treningen opp på arbeidslisten. Fordel
med delte lister at 1-2 personer tar alle med hverdagsmestring på runden sin
 Treningsprogrammet er nøye skildret, gjerne ved bruk av bilder og kryss av for
utført
 Oppfølging x 1 i uken, egentrening resten
 Her kan skype kan brukes i oppfølgingen
 Treningsdagbok-/perm som ligger i hjemmet og loggføres
 Hjemmetrener rapporterer hver gang på eget skjema i profil
 Midtevaluering etter 3 uker for å evt. justere treningsopplegg
 Avslutning, veien videre?
 Oppfølgingsbesøk 2-3 måneder etter avsluttet hverdagsmestring
Samarbeid med pårørende
Etablere kontakt med pårørende som evt. kan være med å gi støtte i treningen
Gi informasjon om hverdagsmestring, MI, opplegget, evt. info om sykdom, lidelse,
funksjonstap. Skape trygghet gjennom informasjon til pårørende.
Aktivitets- og fremdriftsplan
2015: mye av det som er beskrevet er gjennomført
2016:
-

Informasjon: kommunen sin info-avis, eldreråd, legekontor, ansatte

-

Lage brosjyre med info om Hverdagsmestring

-

Plan for implementering og hvordan holde den ved like

-

Teste ut metoden på noen brukere

-

Oppfølgingsbesøk 2-3 måneder etter avslutta hverdagsmestring

2017:
-

Evaluering av prosjektet

-

Opplæringspakke til hjemme-trener.

-

Hverdagsmestring er implementert

-

Opprette kontakt med aktuelle frivillige lag og organisasjoner

-

Eksisterende treningsgrupper
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Prosjektgruppen består av:
 Vegard Strøm, fysioterapeut rehabiliteringstjenesten
 Inger Sandhals, hjelpepleier institusjonstjenesten
 Bjørg Hansen, sykepleier Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag
 Bente Stavrum, hjelpepleier hjemmetjenesten
 Eli Mølslet, helsefagarbeider omsorgsleilighetene
 Karin Dokset, ergoterapeut rehabiliteringstjenesten – prosjektleder

3.3

LINDRENDE BEHANDLING
Utviklingsarbeid innen fagområdet Lindrende behandling og omsorg for
livets slutt

Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor
tjeneste -tilbudet til denne pasientgruppen. Starten på god pleie- og behandling i
hjemmetjenesten har ofte sammenheng med en god utskriving fra sykehus. UHT har et
godt samarbeid med kreftkoordinator på Fosen og kommunens kreftsykepleiere med
flere, om å kartlegge hva som skal til for at en sammen kan skape en trygg og forsvarlig
utskriving fra sykehus til hjemmet med fokus på pasienter med kreftdiagnoser og
pasienter med behov for lindrende behandling av andre årsaker.
Fra 2013 har Åfjord kommune og UHT etablert samarbeid med to kreftkoordinator som
er opprettet av Kreftforeningen og Fosen Helse IKS. Helsedirektoratet har utlyst
mulighet for tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt. Målet med ordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med
behov for lindrende behandling og omsorg, samt bidra til kompetanseoppbygging i
kommunene. Ordningen skal også bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.
På bakgrunn av dette søkte Fosen Helse IKS og Utviklingssentret tilskudd for prosjekt.
Prosjekt «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved
livets slutt på Fosen», og etablerte fagnett «Kreftomsorg og lindrende
behandling» 2013-2016.
Prosjektet er et interkommunalt prosjekt hvor UHT samarbeider med Fosen Helse IKS.
5 kommuner og kreftkoordinatorer. Målet har vært å utarbeide en felles veileder for
palliativ pleie for Fosen-kommunene. Prosjektet har en varighet fra 2014 til 2016.
Prosjektgruppen består av 13 sykepleiere, 2 leger og kreftkoordinator som
prosjektleder. Prosjektet ble innledet med en spørreundersøkelse til alle ansatte i Fosen
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for å få en oversikt over kompetanse på området, og hva som var ønsket av
kompetanseheving. Veilederen er nå ferdigstilt: «Lindring ved livets slutt Fosen,
Retningslinjer».
Hovedmålet med prosjektet er å øke kompetansen til helsepersonell med hensyn til
symptomlindring, omsorg og kommunikasjon for å trygge pasienter i livets sluttfase.
Prosjektet har to delmål:
 Kompetanseløft for alle ansatte i alle faggrupper delt i tre undervisningsområder:
lindrende medisin og behandling, omsorg og pleie og kommunikasjon.
 Felles retningslinjer i form av prosedyrer for lindrende behandling og omsorg ved
livets slutt.
Målgruppe:
Helsepersonell som er ansatt i seks Fosen kommuner: leger, sykepleiere, vernepleiere
omsorgsarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Indirekte målgruppe:
Pasienter som har behov for lindrende behandling og oppfølging ved livets slutt, samt
deres pårørende.
Ønsket resultatmål og tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i lindrende
behandling:
 Bedre kunnskap om lindrende behandling, lindrende omsorg og pasientens og
pårørendes behov i livets sluttfase i alle seks Fosen kommuner
 Felles retningslinjer for symptomlindring og omsorg ved livets slutt samt
kommunikasjon mellom pasient og pårørende, fastlege og helsepersonell
implementeres i hjemmetjenesten og sykeheimene i alle seks deltaker
kommuner samt DMS, som en naturlig del av oppfølging av den terminale
pasienten
 Kvalitetsutvikling i lindrende behandling og omsorg gjennom kunnskapsbasert
praksis
 Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende og bedre
kunnskap om pasientens/pårørendes behov gjennom undervisning og
prosedyrer
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 Bedre tverrfaglig informasjonsflyt og kommunikasjon
 Ansatte skal føle eierforhold til nye retningslinjer gjennom deltakelse i
prosjektarbeid og gjentakende informasjon om alt det nye
 Ressursgrupper i kommuner skal etter prosjektslutt jobbe selvstendig med fokus
på de målområdene som er vektlagt i prosjektperioden. Direkte pasientkontakt,
planlegging, samt rådgiving og internundervisning vil være sentrale oppgaver
 Interkommunalt internettbasert fagnettverk av ressurspersoner i lindrende
behandling
 God erfaring med interkommunalt tverrfaglig arbeid.
 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
på Fosen
Forankring av prosjektet / Politisk forankring:
 Kreftstrategi 2013-17
 Pasientrettighetsloven
 Samhandlingsreformen
Administrativ forankring: Prosjekt er forankret i Fosen Helse IKS eierkommunene
gjennom styrevedtak, sak 5/14 i møte 18. 02. 2014.
Faglig forankring og samarbeidspartnere:
 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig
syke og døende
 Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag skal delta aktivt i
oppbygging og gjennomføring av prosjektet
 Kompetansesenteret Lindrende Behandling på St. Olavs Hospital HF skal ha en
rådgivende rolle
 Samarbeid med leger i alle seks kommuner
 Ressursgrupper av fagsykepleiere og tilsynsleger/sykehjemsleger i hver
kommune
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 Samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling ved St. Olavs Hospital HF
 Samarbeid med Kreftklinikk i Rissa
Kort om fremdriftsplan og gjennomføring
Mål 2014 er gjennomført
 Arbeidsgruppen har presentert sitt forslag om retningslinjer for lindrende
behandling og omsorg ved livets slutt til prosjektgruppen
 Arbeidsgruppen har presentert sitt forslag om kompetansehevende tiltak til
prosjektgruppen. Forslag skal involvere informasjon om hva som bør være
fokusområder, hvordan det bør gjennomføres og av hvem samt en tidsplan for
gjennomføringen
Mål 2015 er gjennomført
 Gjennomføring av undervisning for alle ansatte i form av fagdager
 Finpussing av retningslinjer for lindrende behandling og omsorg på Fosen
Mål 2016 og veien videre:
 I samarbeid med Senter for samhandling og telemedisin utvikles det en
elektronisk opplæringsmodul / 2 timers e-læringskurs. Ferdigstilles ila tidlig vår
2016
 Veilederen skal implementeres i alle kommuner
 Undervisning og kompetanseheving i form av e-læringskurset
 Implementering
 Rapportering
 Evaluering
Prosjektleder: Kreftkoordinator Merike Pallas. Prosjektmedarbeidere kreftsykepleier
Liv Kirsti Hårstad fra hjemmetjenesten, sykepleier Merethe Krogfjord fra sykehjemmet
og sykepleier Bjørg Hansen fra UHT.
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3.4

AKTIV OMSORG – EDEN ALTERNATIV
Forebyggende helsearbeid

Aktiv omsorg som en del av et helhetlig omsorgstilbud. Aktiv omsorg har mange
dimensjoner, og handler blant annet om forebyggende og helsefremmende aktiviteter
og måter å utøve omsorgsyrkene på, som fremmer aktivitet og en meningsfylt tilværelse
for brukeren. Vi har kulturelle, fysiske, sosiale og åndelige aktiviteter men også velvære
fokuserte aktiviteter og aktivitet knyttet til mat og måltid. Jfr. St.Meld.25
God helse – felles ansvar
Utviklingssentret har over flere år hatt et godt samarbeid med frivillige lag og
foreninger knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter i de nevnte underkategoriene.
På den måten er det etablert et partnerskap med lokalsamfunn og nærmiljø. I
samarbeid med kulturtjenesten blir det dessuten gjennom tiltaket ”den kulturelle
spaserstokken” lagt til rette for arrangement. Det gjelder årlige dansegalla, utflukter,
sommerfest og i ulike treningsarenaer.

3.4.1 Trening 60+- 80+. 6 år med organisert trening har vist resultater
Resultater viser at tiltaket har vært positivt både i forhold til stor deltakelse,
treningseffekt for den enkelte, ringvirkninger som har medført stor interesse for flere i
aldersgruppen. Jfr. artikkel publisert av UHT i tidsskriftet Vârd i Norden: «Eldres
erfaringer med fysisk aktivitet og trening.
Prosjektet har gjennom årene utviklet metoder og modeller for å drive kontinuerlig
fysisk aktivitet for voksne 60+ til 80+. Åfjord kommune har nå ca. 120 personer som
trener i ulike grupper hver uke, samt egentrening. Det er en økning på 30 personer fra
2015. Likeledes har fysioterapeuter og fastlegene god kunnskap om tiltaket og bidrar til
rekruttering.
Mål for 2016
 Kompetanseheving til trenere og oppstart av flere grupper
 Ved behov for flere frivillige trenere vil det bli arrangert trenerkurs i samarbeid
med LHL og Frivilligsentralen
 UHT har ansvar for kompetanseheving til trenere
 Fysisk aktivitetssatsing; Oppsøkende virksomhet for å rekruttere flere
treningsgrupper, deltakere i samarbeid med ”Fysak” og Folkehelse Fosen
 Gjennomføre en årlig idrettsdag der alle deltakerne skal kunne ta idrettsmerke
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3.4.2 Eden Alternativ
Vår omsorgsfilosofi Eden alternativ er implementert i hele omsorgstjenesten.
Den har blitt en naturlig del av tjenesteutøvelsen, og utøves i forhold til ”kvalitet i pleie
og omsorgstjenestene” IS-1201
 Brukermøter /husmøter i omsorgsboligenhetene
 Individuell brukersamtale sammen med pårørende/verge ”trinn for trinn” HPL
(Helhetlige pasientforløp)
 Bruk av nettverkskart - etablere /gjenvinne kontakt med naboer og familie
 Dagliglivets gjøremål innbefatter varierte aktiviteter
 Mat og måltider, tilstrekkelig ernæring, sosial begivenhet, tradisjon, selskap og
fellesskap
 Kunst og kultur som opplevelse i samarbeid med frivillige, kulturelle
spaserstokken
 Fysisk aktivitet
 Kontakt med dyr, barn
 Opplæring i velferdsteknologi

Mål for Eden Alternativ 2016
 Utviklingssentret vil foreta en evaluering av praksis med Eden alternativ
 Gjennomgang med ansatte. Ressurspersoner og UHT skal arrangere
oppfriskningskurs
 Opplæring og øvelser i filosofien til nyansatte og vikarer
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3.4.3 Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten

Offentlig

Privat

Frivillig sektor

Omsorgstjenesten i Åfjord har hatt tett samarbeid med frivillige og pårørende i mange
år. Det er etablert Frivilligsentral, vennegrupper, besøkstjeneste fra Røde Kors og
kulturskolen. Vi har tett samarbeid med skoler og barnehager som er tilknyttet ulike
tiltak og aktiviteter. Ved Åfjord Videregående har vi kontakt med Helse og Oppvekst, og
spiller på lag med de i deres tilknytning til «Livsglede for eldre». Lag og organisasjoner
(LHL, Helselag med flere) er det knyttet kontakt med. I forbindelse med ulike
arrangement for beboere i omsorgsboliger og institusjon er det frivillige som deltar
ukentlig. Frivillige deltar i ukentlig trening for beboere i omsorgsboliger.
Veien videre:
UHT skal holde fokus på hvordan sikre at det fortsatt blir plass til ”ildsjeler” og
brukernære initiativer i et mer profesjonalisert samfunn. Kan dette gjøres gjennom:
•

Å gjenskape en kultur for frivillighet?

•

Frivillige – timer i bank? ”hvordan hente flere”

•

Hvem koordinerer frivilligheten?

•

Å forankre samarbeidet i organisatoriske rammer?

•

Samarbeidsforum for frivillige aktører?

•

Å etablere samhandlingsarena mellom off. og frivillighet

•

Kontaktpersoner i tjenestene for de frivillige?

•

Ytterligere utvikling av frivilligsentralen?

I 2015 ble det etablert ei gruppe, inkludert UHT, for å medvirke til utarbeidelse av
Strategi for samhandling Åfjord kommune, frivillige lag og organisasjoner.
26

Vi skal mobilisere
Vi skal lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter
De frivillige kommer til oss helt «frivillig» – om å inkludere frivillighet i vårt
arbeidsfellesskap. Frivillighet er en selvvalgt ulønnet innsats den enkelte utfører til
beste for andre og i mange tilfelle for seg selv også.
Prosjekt Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten
Hvordan forankre frivillighet?
Frivillighet er et samarbeidsprosjekt mellom Åfjord kommune, utviklingssentret og
frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. I 2015 ble det utført en kartlegging av
frivilligheten i kommunen, og ut fra dette resultatet vil Utviklingssentret i 2016 fortsatt
være pådriver inn i arbeidet med å nå målene for et tettere samarbeid med frivillig
sektor. I 2015 ble det utarbeidet en frivilligstrategi for omsorgstjenesten
Mål:
 Politisk og administrativ vedtak av Frivilligstrategi for omsorgstjenesten
 Etablere samhandlingsarena mellom kommune og frivillige?
 Kontaktpersoner i tjenestene for de frivillige?
 Ytterligere utvikling av frivilligsentralen
 Felles bevissthet hos alle ansatte på «hvorfor vi har frivillige hos oss – og hva det
krever av meg – og hvilke muligheter dette gir oss»
 Forankre samarbeidet i organisatoriske rammer?
Mål 2016:
Prosjektbeskrivelse utarbeides

Ansvarlig: Laila Refsnes, Bjørg Hansen og frivillige organisasjoner
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3.5

VELFERDSTEKNOLOGI
Utvikling og utprøvingsarbeid innen Velferdsteknologi

USHT vil ha særlig fokus på den delen av innføring av velferdsteknologi som går på
kompetanseheving som beskrevet i Omsorgsplan 2020.
«Opplæring og kompetanseheving av ansatte, brukere og pårørende må skje både i
forkant av og parallelt med innføring av velferdsteknologi. I hovedsak må
opplæringen foregå som internopplæring i kommunene, gjerne i samarbeid og ved
hjelp av utdanningsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og andre fagmiljøer. En del
av den praktiske opplæringen må knyttes til den konkrete innføringen av
velferdsteknologien».
Fellesprosjekt for USHT Sør-Trøndelag
Gjennom felles prosjektressurs i 40 % stilling vil USHT bidra til utvikling av gode
modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
I desember – 2015 fikk Utviklingssentrene i oppdrag fra Fylkesmennene å gi informasjon
og opplæring i bruk av ”veikart for velferdsteknologi” for kommunene i Midt-Norge.
Videre innebærer oppdraget en utvikling av den velferdsteknologiske kompetansen i
Midt- Norge.
”Bruk av velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i
omsorgstjenesten innen 2020, jamfør St.melding nr. 29 (2012-2013)
”Morgendagens omsorg”. Velferdsteknologi kan inndeles i 4 hovedområder:
Trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi
for sosial kontakt samt teknologi for behandling og pleie”.
USHT har engasjert en prosjektleder i 40 % stilling som skal gå ut 2016, med mulighet
for forlengelse. Stillingen innebærer hovedsakelig informasjon om og opplæring i bruk
av Veikart for velferdsteknologi til kommunene i Sør-Trøndelag. Det forventes også
deltakelse i det midt-norske velferdsteknologinettverket og KomUt. Likedan skal det
etableres et nettverk av nøkkelpersoner i kommunene i fylket. Dette for å danne
grunnlag for videre arbeid med kompetansehevning i velferdsteknologi i fylket,
generelt. Stillingen skal også ha kontakt med utdanningsinstitusjonene i fylket, slik at
gjensidig erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på området kan oppnås.
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Mål
Målet er å spre kunnskap om veikartet til kommunene i Sør–Trøndelag og være en
støtte og prosessveileder i kompetanseheving i velferdsteknologi i fylket.

Gjennomføringen
Prosjektleder skal invitere alle kommunene i Sør-Trøndelag og ansatte ved NTNU, til
kurs i ”Samveis- veikart for velferdsteknologi”. Kurset ”Samveis” holdes av PA
Consulting 19.mai og arrangeres av utviklingssentrene. Det er sendt ut invitasjon til alle
Rådmenn i Sør-Trøndelag og kommunens kontaktpersoner innen pleie og omsorg og
aktuelle ansatte ved NTNU.
Prosjektleder skal også kartlegge velferdsteknologikompetansen til hver kommune,
gjennom kontakter med de som melder seg på kurs i Samveis. Det skal også etter kurset
i Samveis i mai, settes i gang fagdager i de ulike kommuneregionene, hvor prosjektleder
skal bidra med støtte og prosessveiledning. Prosjektleder blir derfor en rådgiver ut mot
kontaktpersonene innenfor velferdsteknologi i kommunene i Sør-Trøndelag.
Prosjektleder vil også være en representant i KomUt gruppa og etablere et samarbeid
mellom kommunene.

3.5.1 Velferdsteknologi i et helhetlig pasientforløp
Status i Åfjord kommune
Åfjord kommune «Helhetlig pasientforløp i hjemmet»( HPH). Hjemmetjenesten har begynt å
innføre dette i hele pleie og omsorgstjenesten. Her er basiskompetanse og sjekklister viktige
moment. Kommunen anser at bruk av og kunnskap om velferdsteknologi vil bli en viktig
basiskompetanse i fremtiden. Det er implementert bruk av sjekklister om velferdsteknologi i
kartleggingsverktøyet slik at det kan kvalitetssikre oppfølging av alle pasienter.
Virksomheten har etablert en gruppe med ansatte som er ressurspersoner for sine
arbeidsplasser. Virksomheten har også hatt opplæring av alle ansatte i virksomhetene rundt
29

velferdsteknologi. Som en del av kompetansehevingen er det gjennomført testing av
teknologiske løsninger som spillteknologi, Ipad, skype, Movitec sykkel, lyssensor, GPS,
robotstøvsugere, memoplaner, Pilly medisindispenser. Har byttet ut noen analoge
trygghetsalarmer med GSM alarmer. Utarbeidet informasjonsmateriell til innbyggerne og
ansatte.
Hjemmetjenesten har brukt mobil omsorg (telefoner) og iPad i forbindelse med
rapportering i pasientjournal siden 2013
Finansiering: Egne og eksterne midler. Eksterne fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Anskaffelsesavtaler med Trondheim kommune

3.5.2 Nasjonalt, interkommunalt og kommunale prosjekter
Veien videre 2016:
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som avsluttes ved utgangen av 2016 vil legge
grunnlaget for etablering av arkitektur og teknologiske anbefalinger.
Det forventes at Fylkesmannen vil få en sentral rolle i å spre erfart kunnskap.

Overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil kommunene stå ovenfor økonomiske
utfordringer som det er viktig å ta høyde for også i budsjettarbeidet.
UHT skal fortsatt i 2016 være en viktig bidragsyter på dette feltet for å etablere en
kvalitetssikret og god velferdsteknologihåndtering. Frigjør også superbruker fra UHT/Åfjord
for å bistå samarbeidende kommuner med innføringen av velferdsteknologi og
nettverksarbeid.

UHT vil initiere økt aktivitet innen lokal utprøving, implementering, forskning, anskaffelse,
utvikling mm hos partnere og andre aktuelle aktører.
 I forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger vil vi utprøve teknologi. Det vil bli
utprøvd dørlåser av type TouchGo – åpner døren ved å ta i dørhåndtaket. (nøkkelfritt
system) Basert på kroppens naturlige elektrostatiske ladning. En har en TouchGo
transpoder i lommen, beltet o.l.
 Utviklingssenter for hjemmetjeneste er involvert i etablering og utvikling av arena for
læring om velferdsteknologi og vil være viktig samarbeidspartner i ulike aktiviteter
som blir arrangert. Etablere visningsrom for teknologi i omsorgstjenesten ved
kommunens nye Newton-rom. Utstilling av nye og eksisterende løsninger innen
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teknologi som kan bidra til økt sosial mestring og gi brukere og pårørende bedre
livskvalitet. Likeledes har vi mål om et virtuelt rom


Videreføring av teknisk GPS utvikling. Nye typer med andre funksjonaliteter
utprøves videre i 2016.

 I 2016 skal vi fortsette med å få rutiner på plass og vi skal bestemme hvilken plass
teknologiske løsninger skal få i tjenesteløpet, hva skal være kommunal tjeneste, hva
skal være eget ansvar og evt. Egenandel på tjenesten. Dette er spørsmål vi vil ha på
agendaen mot administrativ og politisk ledelse. Likeledes effektivt og kvalitetssikret
mottak av alarmer 24/7

Ansvarlig: Ressursgruppe velferdsteknologi og UHT Bjørg Hansen og Guri By Flenstad
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3.6 PASIENTSIKKERHET

3.6.1 Tannhelse
Flere og flere eldre har i dag sine egne tenner. De har gjennom et langt liv brukt tid og
penger på å ta vare på / sette i stand tennene sine. Dessverre ser vi en rask ødeleggelse
av tennene når vi blir syke og pleietrengende, og denne prosessen kan gå ufattelig fort.
Dette er bekymringsfullt når vi også vet at den orale helse er svært viktig for vår
generelle helse
Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Trondheim er i gang med et
forskningsprosjekt som omhandler eldre, hjemmeboende pleiepasienter og deres
tannhelse, samt rettigheter til gratis tannpleie i Den offentlige tannhelsetjenesten. I
denne sammenheng ønsker TkMN en medspiller. Utviklingssentret ble kontaktet for å
være en samarbeidspart i prosjektet. Det har vi sagt ja til. Prosjektet er i startfasen og
første møte blir våren 2016.
Det vil bli tatt utgangspunkt i hvilke behov de ansatte i hjemmetjenesten har i forhold
til:
 Det de opplever som utfordringer med munn- og tannstell
 Hvilke tema det vil være viktig å fokusere på


Hvilke undervisningsmetoder det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre



Vurdere E-læring og læringsnettverk, PowerPoint- forelesninger med film og
demonstrasjoner

Mål om å lage et undervisningsopplegg som er tilpasset de ansatte i hjemmetjenesten.
Utviklingssentret vil være en medspiller i å gi undervisning til ansatte i
hjemmetjenesten i munn- og tannstell hos pleietrengende pasienter.
Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.
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Hovedmålet:
 Forbedre eller å opprettholde den orale helsen hos disse pasientene
Prosjektansvarlig: UHT Bjørg Hansen
Prosjektmedarbeider: Hanne Frønes
Prosjektleder: TkMN v/ Katrine Døsvik

3.6.2 Etablering av simuleringsrom ved Fosen Helse IKS
Bakgrunn:
Samhandlingsreformen og forventningene om at befolkningen skal få mer tjenester
utenfor sykehus, gir hjemmetjenesten og sykehjemmene tjenester til stadig sykere
pasienter. Pasienter skrives i dag ut fra sykehus med et til dels krevende
oppfølgingsbehov.
Med flere og avanserte oppgaver har vi behov for kompetente, trygge og faglig
oppdaterte helsearbeidere. Skal vi få til dette må vi ha muligheter for å øve oss og
oppdatere oss ny kunnskap. Trening i realistiske omgivelser er et tiltak for å
imøtekomme dette kravet.
Høsten 2015 ble det sammensatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide plan for
etablering av treningsarena samt lage planer og evt. opplæringspakker for de ulike
yrkesprofesjonene innen helsefagene.
Fosen Helse IKS har lokaler for øvingsavdeling som kan benyttes av alle i helse og
omsorg i Fosen-kommunene. De har også simulerings-dukke. Her kan helse og
omsorgspersonell få en innføring i, eller oppfriskning av aktuelle prosedyrer. Det finnes
også kompetanse på Fosen i forhold til å drive en slik lærings/treningsarena
Hensikten med etableringen av treningsarenaen er å øke og kvalitetssikre den
sykepleiefaglige kompetansen knyttet til både teoretiske og praktiske ferdigheter.
Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått et større krav om økt
spisskompetanse innenfor behandling og ivaretakelse av pasientene (Meld.St. 47, 2008 2009). Man ser at kravene til kompetanse innenfor praktiske prosedyrer er økende og
man ønsker mindre bruk av spesialisthelsetjenesten for å få utført sykepleiefaglige
prosedyrer som kan utføres i primærhelsetjenesten. Øvingsrommet vil være åpent for
alle ansatte i helse og velferd som utfører sykepleiefaglige prosedyrer.
Man ønsker videre å kunne benytte treningsarenaen som en del av et systematisk
opplæringsprogram for ansatte i kommunen. Dette kan gjelde opplæring av nyansatte,
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vedlikeholde kompetansen til ansatte, kvalitetssikring av utførelsen av praktiske
sykepleiefaglige prosedyrer og lignende.
Mål
 Å sikre den sykepleiefaglige kompetansen knyttet til teoretiske og praktiske
ferdigheter
 Systematisk bruk av øvingsrommet som en del av en opplæringspakke
Gjennomføring 2016
 Etablert Prosjektgruppe planlegger prosjektet
 Utforme en prosjektbeskrivelse
 Søke om midler fra kompetansemidlene til Fylkesmannen Sør-Trøndelag våren
2016
Arenaen skal i første omgang brukes til øvelser i praktiske prosedyrer som f eks.
blodprøvetaking, legge inn venflon, CVK-stell, kateterisering, smertepumpe og lignende.
Ansatte kan selv booke seg tid på øvingsrommet.
Avdelingen kan i tillegg benyttes til opplæring av sommervikarer/ vikarer/ studenter,
elever og lærlinger med praksis i kommunene. Opplæring – kompetansedager for
sykehjemmene og hjemmetjenestene tilbud om 4 timers kurs i praktiske
sykepleieprosedyrer. Etablere arbeidsgruppe. Etablere nøkkelpersoner i kommunene.
Arbeidsgruppen skal sammen lage et forslag på kompetansekrav for de ulike
yrkesgruppene og et system for hvordan disse kravene skal kunne oppfylles.
Lage retningslinjer for bruk av arenaen til øving i praktiske prosedyrer. Formidle
informasjon om arenaen via nettsider og nettverk. Innhente informasjon fra brukerne
om erfaringer og nytteverdi. Lage forslag på kompetansekrav til de ulike faggruppene
inne helse og velferd. Bistå enhetene med å etablere gode rutiner for opplæring.
”Å utdanne” ressurspersoner/nøkkelpersoner fra hver kommune som kan bruken av
dukken og simuleringsutstyr. Jevnlig vurdering av eksisterende utstyr og oppgradering
ut fra evalueringene
Dette er et samarbeid mellom Fosen Helse IKS, UHT Åfjord, Fosen
Helsekompetanse og kommunene på Fosen.
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3.6.3 Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester
Ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I Trygge hender”
er riktig legemiddelbruk. Feilmedisinering fører hvert år til unødige lidelser for mange
pasienter. Ifølge pasientsikkerhetsprogrammet skyldes minst en av ti
sykehusinnleggelser feil bruk av legemidler og en tredjedel av sykehjemspasientene
bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. Det pekes også på viktigheten av
etablering av faste rutiner for samarbeid mellom fastlegen og hjemmetjenesten
(Helsedirektoratet, udatert).
UHT Sør-Trøndelag deltok i 2013 i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten», et delprosjekt i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge
hender». Prosjektet ble gjennomført tverrfaglig med sykepleiere, kommunelege og
farmasøyt. Tiltaket er i daglig drift i tjenesten. Riktig legemiddelbruk / behandling i
hjemmetjenesten vil fortsatt være fokusområdet for utviklingssentret i 2016 når det
gjelder spredning av kunnskap og erfaring.
Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester Sør-Trøndelag (USHT) (USH
Søbstad Helsehus og UHT Åfjord kommune) startet planleggingen av læringsnettverk i
riktig legemiddelbruk i januar 2015. Læringsnettverket strekker seg fra september
2015 til april 2016, med 3 felles samlinger i Trondheim. Vi søkte fylkesmannen SørTrøndelag og fikk innvilget økonomisk støtte.
USHT Sør-Trøndelag utarbeidet en felles kompetansepakke til bruk i læringsnettverk
for sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Læringspakken inneholder veiledning i
metoder og verktøy for å iverksette tiltakene i egen praksis. USHT gjennomfører
læringsnettverket for de kommuner som melder seg på. Læringsnettverk som vil være
møteplasser hvor relaterte miljøer kan utveksle erfaringer, og diskutere felles
utfordringer.
Tiltakspakken omfatter:
 Strukturerte, tverrfaglige legemiddelgjennomganger (LMG)
 Implementering av kartleggings- og vurderingsverktøy
 Bedring av kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal/ EPJ
 Samstemming av legemiddellister
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Mål:
 Implementering av tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i deltakende kommuner i
Sør-Trøndelag i løpet av våren-2016.

Gjennomføring:
I slutten av april 2015 ble det sendt ut invitasjoner til sykehjem og hjemmetjenester i
alle kommunene i Sør-Trøndelag om å delta i læringsnettverket. Til sammen 14
kommuner responderte positivt, og 76 helsepersonell meldte seg på. Noen kommuner
meldte på deltakere både fra sykehjem og hjemmetjeneste, så ved oppstart 09.09.15 var
20 team klar til forbedringsarbeid. I løpet av høsten valgte 1 kommune med 9 deltakere
å trekke seg på grunn av ressursmangel. Noen har avsluttet læringsnettverket på grunn
av sykdom, ny jobb eller svangerskapspermisjon, og noen har kommet til. Pr. 31.12.15
deltar 13 kommuner med 77 deltakere, fordelt på 18 team.
Første samling ble avholdt 09.09.2015 i Trondheim. Foredragsholdere var Fylkeslegen i
S-T, seniorrådgiver fra pasientsikkerhetsprogrammet, kommunefarmasøyt fra
Trondheim kommune og sykepleier fra Nord-Trøndelag som tidligere har jobbet med
læringsnettverk for riktig legemiddelbruk. Store deler av dagen ble benyttet til
gruppearbeid i egne team og opplæring av måleansvarlige.
3 erfarne helsepersoner er innleid som veiledere (1 sykepleier/ fagleder, 1 farmasøyt og
1 sykepleier). Alle teamene i læringsnettverket er fordelt på veilederne. I tillegg har en
ansatt på USH fått spesiell opplæring i Ex tranet, og er kontaktperson for teamenes
måleansvarlige, om disse skulle ha utfordringer med målingene. De 3 veilederne var til
stede ved 1. samling. De presenterte seg og hjalp ”sine” team under gruppearbeidet.
Deltakernes evaluering av 1. samling var positiv. De vurderte nytteverdien av de ulike
foredragene som høy, hjelpen de fikk fra veilederne som nyttig og totalopplevelsen av
første samling ble vurdert til mellom bra og svært bra.
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Foreløpig resultat:
I desember-2015 sendte teamene statusrapport til USHT. Vi mottok statusrapporter fra
16 team. Noen team har kommet godt i gang, mens andre er i større grad i en
forberedelsesfase. Det som går igjen er at alle jobber mye med resten av
personalgruppa med informasjon, motivasjon og delegering. De fleste har hatt møter
med ansvarlig lege og godt over halvparten samarbeider med farmasøyt i egen
kommune (5 leger, men ingen farmasøyter er blant deltakerne). Mange jobber for å
opprette strukturer for dokumentasjon i EPJ og de fleste har møtt utfordringer med Ex
tranet. Da rapportene både er generelle og spesifikke, kan vi ikke presentere konkrete
resultat, men etter en sammenfatning av alle statusrapportene kan vi konstatere at det
har vært omtrent 57 legemiddelgjennomganger, omtrent 70 samstemminger av
legemiddellister, omtrent 102 indikasjonsskrivninger blant pasienter i Sør-Trøndelag
høsten – 2015, som følge av læringsnettverk i Riktig legemiddelbruk!

Prosjektleder UHT: Gunnveig Å Ugedal
Kontaktperson USH: Sissel Kvam og Tone Dypaune
Prosjektansvarlige: Gunnveig Årbogen Ugedal UHT og Tone Dypaunet USH
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3.7

Prosjekt Dokumentasjon - 6 kommuner på Fosen
Fokusområde dokumentasjon i sykehjem og hjemmetjenester

Flere studier i Norge de siste 10 årene har vist at sykepleiernes/helsearbeidernes
dokumentasjon ofte ikke holder mål. Enten dokumenteres kun en del av pasientens
problem, eller så er ikke dokumentasjonen hensiktsmessig (NSFID 2007). Bakgrunnen
for prosjektet er erfaringer fra andre prosjekter som hadde vist mangelfulle
tiltaksplaner (pleieplaner) og mangelfull kunnskap om dokumentasjon i den
elektroniske pasientjournalen (Profil). Det praktiseres også såkalt ”flat rapport”, noe
som gjør at tidligere dokumentasjon gitt av helsehjelp nesten er umulig å finne tilbake
til. Det brukes mye tid og ressurser på rapportering og dokumentasjon, men resultatet
er lite hensiktsmessig i forhold til sikkerhet og kontinuitet i pleien.
Bakgrunn for fellesprosjektet er at kommunene på Fosen har felles fagprogram. Det er
registrert felles utfordringer med at det brukes mye tid og ressurser på rapportering og
dokumentasjon, men resultatet er lite hensiktsmessig i forhold til sikkerhet og
kontinuitet i pleien. Det påstås at det er stor mangel på skriftlige planer for den omsorg
og pleie som tilbys pasienter og brukere. Det ble opprettet en prosjektgruppe på 12
personer med representanter fra de ulike kommunene på Fosen. Prosjektet
gjennomføres interkommunalt i lag med 6 kommuner regi av UHT i samarbeid med
Fosen Kompetanse, faggruppen for sykepleie og profil Fosen. Erfaringene fra prosjektet
vil i første omgang brukes i kommunene på Fosen. Prosjektgruppen fikk i oppdrag å
drive et prosjekt ut fra mandat/ønske om å utvikle en kvalitetssikret
dokumentasjonspraksis med sikte på å bedre strukturen og kvaliteten på
dokumentasjon av helsehjelp i pleie– og omsorgstjenesten i kommuner på Fosen.
Hovedmål:
 Dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie– og omsorgstjenester i kommunen
skal foregå i Profil eller Gerica (elektronisk pasientjournalløsning)
 Dokumentasjonen skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse
og faglig innhold
 Dokumentasjon skal dessuten synliggjøre god pasientsentrert og etisk forsvarlig
sykepleie
 Pleieren skal vurdere om handlingen er effektiv, og om pasientens problemer er
redusert, lindret eller fjernet
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 I prosjektet skal man også se på om den nåværende strukturen for bruken av
Profil er hensiktsmessig og eventuelt gjøre endringer som kan underlette
pleiernes bruk
 En skal også se på eventuelle endringer som gjør dokumentasjonen mer
oversiktlig og lettere gjenfinnbar
 Mål at oppbyggingen av journalen skal være mest mulig lik i alle kommuner og
enheter
 Stor vekt på IPLOS
 Opprydding i Profil fagprogram
Delmål:
 Utarbeide og ta i bruk en felles veileder for dokumentasjon for å sikre
dokumentasjon som følger lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og
faglig innhold
Status og veien videre:
Gjennom å få økt kunnskap om dokumentasjon og hvordan en kan forbedre
dokumentasjon og kvaliteten i pasientjournalen, og den enkelte helsearbeider sitt
ansvar for daglig dokumentasjon, har prosjektgruppa utarbeidet en veileder. Den er
planlagt ferdigstilt i februar/mars 2016.
Testing av ferdigstilt veileder i dokumentasjon i alle Fosen kommunene
 Ferdig produkt vil bli implementert i 2016
 Fagdager vil bli arrangert medio februar 2016 for ressurspersoner for
implementering i egen organisasjon i den enkelte kommune
Følgeforskning: 2016 vil det bli utført en kartlegging av dokumentpraksis før
implementering og en evaluering av praksis etter 1-2 år for å se om dette har ført til en
gevinst/bedret dokumentasjon for sykehjem og hjemmetjenesten.
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Gunn Steinsheim / Bjørg Hansen
Prosjektleder: Karen Rask Aune
Prosjektmedarbeidere i gruppa er fagpersoner fra 5 kommuner på Fosen
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3.8 IKT -SAMHANDLING
Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO kommune /helseforetak
Bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger og helseforetak i 4 år har gitt en
mer effektiv hverdag for ansatte og bedret kvaliteten av informasjonsoverføring.
Rett informasjon til rett tid. Fokuset er å kvalitetssikre pasientforløpet ved inn og
utskrivning fra sykehus/kommune. Bedre mal-verktøy for meldingsutvekslingen
mellom sykehus/kommune og kommune/sykehus.
Det er etablert ei faggruppe for alle kommuner som har Fagprogrammet Profil Omsorg i
Sør-Trøndelag. Gruppa samarbeider med KomUT 2015 – 2017.
UHT Sør-Trøndelag har deltatt i denne faggruppen som har som mål og:
 Øke kvaliteten i bruken av meldinger
 Øke kvaliteten i bruken av pleie- og omsorgsektorens EPJ – (”best practice”)
 Videre bedding innenfor flere tjenesteområder (psykiatri, legevakt, KAD,
ergoterapi, fysioterapi og helsestasjon) i 2016
UHT skal fortsatt være en aktør for å implementere nye vedtatte avtaler og maler for
inn og utskrivning av pasienter i Profilkommunene i 2016.

3.9

VERDIER – ETIKK – KOMPETANSE
Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte

3.9.1 Tiltak mot vold i helsetjenesten
Praksis og forskning viser at trusler og vold oppleves som et økende problem i
samfunnet, også i helse og omsorgstjenesten. Utfordringer med vold fra brukere
/pasienter mot ansatte, og her trenger ofte ansatte kunnskap. Det gjelder kunnskap om
håndtering av fysisk og verbal vold. Forebygging av vold og trusler.
Alle ansatte i Åfjord kommune har en trygg og god arbeidsplass med minimal risiko for
helseskader, stor grad av tilstedeværelse og høy grad av arbeidsglede og trivsel.
I forbindelse med denne utfordringen og vår målsetning innen HMS skal UHT være
medansvarlig for å tilrettelegge et intensivt, praksisnært kurs for ansatte i Bo – og
oppfølgingstjenesten.
Målet vil være gjennom tett oppfølging få økt forståelse og praktiske ferdigheter i
håndtere situasjoner som kan eskalere til utfordrende atferd. I tillegg ønske om at
kompetansen kan medvirke til reduksjon av tvang og makt.
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3.9.2 Kompetansepakken
ABC

Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er opplæringstilbud for
kompetanseutvikling i kommunene, knyttet til Demensplan 2020 og Kompetanseløftet
I tillegg er det utviklet to studiepermer med hefter som tar opp ulike tema som er
relevant i demensomsorgen. Opplæringsprogrammet er en del av satsingen på
kompetanseheving i Demensplan 2020 og i Kompetanseløftet 2020. Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og Helse har ansvaret for utvikling og drift av
opplæringsmodellen Demensomsorgens ABC er en bedriftsintern, tverrfaglig
opplæringsmodell som består av studiegrupper og fagseminarer. I tillegg er det
utviklet to studiepermer med hefter som tar opp ulike tema som er relevant i
demensomsorgen. Opplæringsprogrammet er en del av satsingen på
kompetanseheving i Demensplan 2020 og i Kompetanseløftet 2020.
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse har ansvaret for utvikling og drift av
opplæringsmodellen. USH Søbstad Helsehus har i samarbeid med Aldring og Helse hatt
oppfølging og gjennomføringsansvar i deler av vårt fylke siden 2010. Fylket er fordelt
mellom USH Søbstad helsehus og UHT Åfjord, hvor UHT har ansvaret for
kystkommunene (11 kommuner), mens USH har for de resterende kommunene (14
kommuner) i samarbeid med Kystressurs.

3.9.3 Demensomsorgens ABC, Miljøbehandling
Demensomsorgens ABC Miljøbehandling, er en videreføring av Demensomsorgens ABC
og går over ett år.
Veien videre 2016:
 UHT bistår kommuner ved oppstart og oppfølging av ABC
 Arrangere fagdager for de deltagerne/kommune som blir ferdig med sine permer
i løpet av året 2016
 Internundervisning for egne ansatte og andre kommuner i 2016 vil vi dessuten
vektlegge
Alle kommuner kan søke fylkesmann om økonomiske midler til dekning av
studiepermer for deltagere i egen kommune.
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3.9.4 SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg
Mange kommuner bruker i sine planer en definisjon på god omsorg som ”målrettet og
systematisk forskjellsbehandling etter en individuell vurdering til hver enkelt bruker”. Det
betyr at tjenesteinnhold varierer fra bruker til bruker avhengig av hva den enkelte
trenger hjelp til. I skjæringspunktet mellom behovet for å yte omsorg og tilgjengelige
ressurser står helsearbeiderne som daglig må foreta krevende prioriteringer. Det er de
operative helsearbeiderne som møter brukere og pårørende, og som i tillegg til
brukerne selv best kan si noe om kvaliteten på tjenesteleveransen. Det er en utfordring
å formidle helsearbeidernes opplevelse oppover i hierarkiet uten at det blir en knippe
enkeltutsagn som beskriver uønskede situasjoner.
I Åfjord kommune i Sør-Trøndelag er det i 2015 gjennomført et pilotprosjekt for å prøve
ut idéen med registrering av opplevd nivå på tjenester. Prosjektet er gjennomført i et
samarbeid mellom Utviklingssenteret for hjemmetjenester Sør-Trøndelag (Åfjord
kommune), NTNU Samfunnsforskning og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Åfjord
kommune har bidratt med en vesentlig egeninnsats i prosjektet ved at 8 helsearbeidere
gjennom flere heldags arbeidsmøter har deltatt i utviklingsarbeidet. Dette har
tilsammen utgjort ca. 50 % av kostnadene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennom
kompetansemidler dekket de øvrige kostnadene.
I pilotprosjektet er det utviklet en prototype på et enkelt skjemabasert verktøy med
fargekoder for å angi opplevd nivå på tjenestene i løpet av en vakt. Erfaringene etter en
begrenset utprøving er så langt positive. Helsearbeiderne opplever registreringen som
meningsfull og lite belastende samtidig som det gir grunnlag for refleksjon omkring
utført arbeid, både ved egenrefleksjon og som refleksjon i grupper. Både helse- og
omsorgsleder i kommunen, avdelingsledelse og de ansatte som har vært med i
prosjektet ser en betydelig verdi i det som allerede er gjort i pilotprosjektet, og ønsker å
utvikle metoden og verktøyet videre.
Visjon og mål
Operative helsearbeidere i deltakerkommunene har utviklet et praksisfellesskap med
god felles forståelse for prioritering og nivå på de oppgaver som skal utføres, og deres
opplevelse av nivå på tjenesten registreres og kommuniseres til administrativ og
politisk ledelse. Arbeidet er støttet av effektive digitale verktøy som møter
medarbeidernes krav til funksjonalitet og organisasjonens krav til integrasjon med
øvrige systemer. Det er utviklet en modell som er overførbar til andre kommuner.
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Kort og godt skal prosjektet utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre
sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og
omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune.
Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og
livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og
tas i bruk.
Et prosjekt om å synliggjøre sammenhengen mellom tjenester og tjenestekvalitet.
Forprosjektet gjennomført i perioden august 2015 til februar 2016,
og resultatene forventes å danne grunnlag for en videreføring med
mer omfattende utvikling både av verktøy og arbeidsprosesser
knyttet til dette. Slik verktøyet blir skissert så langt vil de om
aktuelt kunne digitaliseres på et senere tidspunkt
Verktøyet
Individuelle vurderinger
Verktøyet er utarbeidet for, og skal prøves ut blant helsearbeidere i
institusjonsbaserte hjemme-tjenester, og tjenestene som vurderes
er definert med utgangspunkt i dette. I første omgang er det kun
hovedoppgavene som vurderes. Skjemaet vist til høyre er første
utgave av et skjema for bruk av helsepersonell etter endt vakt. De enkelte oppgavene
vurderes ihht en enkel fargeskala, der rød farge benyttes hvis tjenesten, objektivt eller
subjektivt, kan betegnes som uforsvarlig. Dette skjemaet er nå under utprøving blant 8
helsearbeidere for å få erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Det er så langt ikke definert hvordan den enkelte helsearbeider sine individuelle
vurderinger skal oppsummeres for å gjelde en gruppe eller en avdeling. Dette må gjøres
slik at det gir et godt bilde av totalsituasjonen.
Overordnede beskrivelser
En overordnet beskrivelse av situasjonen må ha en form som
er enkel å kommunisere. Det betyr at detaljene må tas bort,
men de sentrale hovedtrekkene må være synlig.
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Mens skjemaene for de ansatte er laget slik at hver tjeneste vurderes kun langs en
dimensjon, fargeskalaen, skal totalbildet være i to dimensjoner, der den nye
dimensjonen er: Pasientsikkerhet, Verdighet og Omsorg. Figuren til høyre viser en skisse
for hvordan et to-dimensjonalt verktøy kan se ut. Det antas et slikt skjema med
innplasserte tjenester vil fungere godt i kommunikasjonen mellom helsearbeidere,
ledelse og politikere.
Veien videre i 2016
Det er søkt om støtte fra HelseVel og kompetansemidler fra Fylkesmannen SørTrøndelag for å fortsette arbeidet.
Kontakt med innovasjon Norge i forbindelse med produktutvikling
Prosjektansvarlig: NTNU og UHT-Åfjord
NTNU Samfunnsforskning arbeider med prosjektet.
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4.0

PÅDRIVERROLLEN, FORMIDLINGSROLLE OG

SAMARBEIDSSTRATEGI
Åfjord kommune har et bredt fagmiljø inne helse- og velferd som arbeider systematisk
med forbedring og utvikling av tjenestetilbudet. Som Utviklingssenter for
hjemmetjenester vil vi bidra med kunnskapsformidling og erfaringsutveksling innenfor
de aktuelle satsningsområdene. Vi har etablert et bredt nettverk, både kommunalt, med
utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre kompetansesenter.
UHT er pådriver for å etablere samarbeidsprosjekter på tvers av kommuner i fylket.
UHT Sør-Trøndelag har erfaring og stor tro på at fellesprosjekter vil bidra til utvikling
og kompetanseheving for flere hjemmetjenester og sykehjem i fylket. Vi har stor
aktivitet. Økende etterspørsel fra kommuner lokalt, regionalt og fra andre steder i
landet. Vi har flere interkommunale prosjekter. Vi deltar i forskningsprosjekt sammen
med NTNU og Sintef. Vi deltar i forskning initiert av Senter for Omsorgsforskning.

4.1

Nettverk

Ressursgrupper i samarbeid med UHT
Det er etablert ressursgrupper i ulike fagområder for å kunne kvalitetssikre fagområder,
påvirke og medvirke i utviklingsarbeid jf. Kunnskapsbasert Praksis.
Ressursgruppene skal til enhver tid ha høy fagkompetanse, for på best mulig måte å kunne
undervise og veilede ansatte. Bidra til å øke den enkelte ansattes kompetanse innen
fagområdet. Knytte til seg ressurspersoner f.eks. St. Olavs / legekontor, ulike fagprofesjoner.
Medvirke ved implementering av ny/endret praksis.
Ressursgruppene skal gjennomføre kvalitetssikring og lage de nødvendige prosedyrer
knyttet til det enkelte område som legges i Risk Manager for godkjenning.
Ressursgruppene skal tilrettelegge og gjennomføre 2 undervisninger pr. år.
Disse gjennomføres i løpet av mars og september i det enkelte år. De skal lage tiltaksplan for
arbeidet gjennom året.
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Tverrfaglige Ressursgrupper
Ressursgruppe Demens
Ressursgruppe Lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt
Ressursgruppe Tvang og makt/
Vold i nære relasjoner
Ressursgruppe infeksjon
Ressursgruppe dokumentasjon
Ressursgruppe ergonomi
Ressursgruppe
velferdsteknologi/hverdagsmestring

Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving
Internundervisning, fagdager,
kompetanseheving

INTERKOMMUNALE
Fagutviklingsgruppe i
sykepleie
Fosen-kommuner
Fosen Helse IKS
Utviklingssentret S/T
Fosen Helsekompetanse
Utviklingssentret S/T
Fosen-kommunen
Tilgjengelig for alle
kommuner i S/T
Fagnett

Riktig legemiddelbruk i
sykehjem og
hjemmetjenester
ABC -opplæring

Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året

2016
Gruppa består av deltagere fra 6 kommuner.
Hver 6. uke
Formålet med Interkommunalt fagnettverk i
sykepleie er å dele kunnskap og erfaring, samt
stimulere hverandre til videreutvikling av pleie- og
omsorgstjenesten i kommunene, øke samarbeidet
med Fosen Helse IKS
Fosen kompetanse som er en elektronisk Hele året
læringsportal. Kompetanseutvikling på tvers av
kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå,
bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til
utviklingsprosjekter. Fagnett er en primært
nettbasert organisasjonsform som har til hensikt å
utvikle faget, samle kompetanse og utveksle
informasjon og erfaringer innen fagfeltet lindrende
behandling, demens, diabetes, dokumentasjon,
hygiene og velferdsteknologi og meldingsutveksling
Arbeidet er forankret i felles Omsorgsplan på Fosen
(Oms.plan 2020) og Demensplan 2020. Etablert
hospiteringsavtale – der den helsefaglige ansatt i de
enkelte kommuner kan søke til sin leder om å få
hospitere i en annen kommune 2 – 5 dager. Dette er
et ledd i kompetansespredning.

LÆRINGSNETTVERK USHT
Velferdsteknologi

Hele året

2016
Opplæring i Samveis Veikart
Nettverk for ressurspersoner i kommunene innen
velferdsteknologi
Implementering av tiltakspakken for riktig
legemiddelbruk i deltagende kommuner i løpet av
våren 2016
Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er

Vår og høst

Ut april
mnd.
Vår og høst

opplæringstilbud for kompetanseutvikling i
kommunene. USHT Sør-Trøndelag har fordelt
kommunene i fylket mellom utviklingssentrene når
det gjelder ansvar for oppfølging av
Demensomsorgens ABC.
Åfjord har ansvaret for kystregionen (11 kommuner,)
og Søbstad helsehus for de andre kommunene (14
kommuner).
Det er gitt tilbud om nye opplæringsmuligheter i
2016

ANDRE NETTVERK

2016

Sør - Trøndersk
Demensforum

Repr. Fra ger. Seksjon og alderspsyk. avd. SoHo.,
fylkesmannen S/T, ressurssenter for demens og USH.
Hovedfokus er å fremme fag- og tjenesteutvikling
innen demensomsorgen i kommunene

Årlig
konferanse

Regionalt nettverk for USHT i
Midt-Norge

Etablert som en av flere strategier for å nå målene i
overordnet strategidokument «Utvikling gjennom
kunnskap» (2011-2015). Målet er forpliktende
samarbeid om USHT`s rolle som pådrivere for
kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester
Kontaktperson for fag- og kompetanseutvikling i
fylket som danner et nettverk der USHT og
kommunene tettere sammen kan finne ut hvordan
USHT og kommunene kan samarbeide fremover
Utbredelse av e. meldingssamhandling i
kommunesektoren.
Kvalitetssikring av meldingsutvekslingen
_psykisk kommunehelsetjeneste
-ergoterapitjenesten
-fysioterapitjenesten

Årlig samling
Juni

Nettverk for fag- og
kompetanseutvikling i SørTrøndelag fylke
KomUt og
Profilkommunenettverket
I Sør-Trøndelag
UHT
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Årlig

4 samlinger

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK
UHT som arrangør
Fagdager
Fagdager
Fagdag
Fagdag
Fagdag
E-læring

TEMA

2016

Dokumentasjon
Opplæring av ressurspersoner
Kreft og lindrende behandling
PPS
Tannhelse/munnstell hos pasienter i
hjemmetjenesten
Forebygging av vold og trusler
UHT har etablert et tett samarbeid med FosenHelsekompetanse om å utvikle et elæringsprogram i dokumentasjon for å sikre
dokumentasjon som følger lov og regler både i
forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. Elæringskurset kan få nasjonal overføringsverdi, og
er gratis tilgjengelig.
Vold og trusler; kompetanseheving
E-læring med bruk av Veilederen.no i grupper
eller individuelt med ulike fagtema. E –
læringsprogrammet retter seg mot helsepersonell
i sykehjem og hjemmetjenesten.
2-timers opplæringsmodul utarbeidet av prosjekt
Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Vår
Høst
Vår
Vår
Høst
Gjennom
hele året

KOMMUNIKASJON – SPREDNING
Tema

2016

Omsorgskonferanse

Omsorgskonferansen vil også i 2016 arrangeres i
samarbeid med Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag og USH Sør-Trøndelag.
Konferansen blir arrangert på høsten. Formålet
med konferansen er å sette fokus på et aktuelt
nasjonalt satsingsområde.
Hovedtema i 2016 er ennå ikke bestemt.
UHT vil bidra på interkommunale og Nasjonale
konferanser, fagdager ved forespørsel og under egen
arrangement og nettverkssamlinger.
Eden Alternativ
Delta på SESAM-konferansen i Stavanger med
presentasjon av Eden Alternativ i Åfjord kommune
Elektronisk verktøy for tjenesteprioritering

Høst

Oppdatering av lokal og nasjonal nettside. Dele
kunnskap og invitere til kompetansehevende
fagdager, kurs og konferanser.

Hele året

Presentasjoner
Forelesinger
Undervisning på Videregående
skoler /høyskoler
Utarbeide verktøy som har
overføringsverdi
Nettsider:
UHT Sør- Trøndelag
Nasjonal USHT
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Hele året

Hele året

www.utviklingssenter.no
Facebookside USHT SørTrøndelag

Sende prosjekter til Senter for omsorgsforskning
Midt-Norge
Være aktiv inn på Facebooksiden for USHT

Artikler og publikasjoner

Forskningsresultat publiseres i tidsskrifter.
Resultater fra utviklingsprosjekter gjøres kjent i
rapporter, foredrag i egne og andres konferanser

Fagnyheter

To utgaver pr. år i samarbeid med USH,
Fylkesmannen og senter for omsorgsforskning

Hele året

Hele
året

Juni og
desember
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4.2

Rekruttering av helsepersonell til hjemmetjenesten

Utdanningsvalg, ungdomstrinn, samarbeid skole – arbeidsliv
De nærmeste tiår vil det være stor mangel på arbeidskraft innenfor helse og
omsorgssektoren. Det er en stor overvekt av kvinner i yrket. Å rekruttere og å utdanne
flere helsefagarbeidere er en nasjonal målsetting. Satsingen på VG1 helse- og sosialfag
er viktig for å øke antall søknader til VG2 helsefagarbeider. Likeledes å motivere gutter
med utgangspunkt i prosjektet ” Menn i Helse ”For å nå denne målsettingen, er det
viktig at praksisen som VG1 elevene har blir gjennomført på en slik måte at de får en
positiv opplevelse av yrket. Målet har vært at skolen og praksisstedet i samarbeid må
møte utfordringen med å gi en positiv opplevelse av yrket og utøvelse av faget. Dette
krever nært samarbeid mellom bedrift og skole før elevene kommer i praksis, og tett
oppfølging av elevene når de er i praksis både fra lærerveileder og praksisveileder.
Vi satser også på ”Årlige Sommerfugler” vi har gode erfaringer med å tilby ungdom i
alderen 15-18 år sommerjobb.
Mål
Tilrettelegge læringsmiljøet for studenter, elever og lærlinger slik at vi oppnår gode
læringsmiljø med effektiv og relevant læring samtidig som det gir et godt omdømme og
mulighet for rekruttering etter endt utdanning. Utvikle lokalt tilpassende
samarbeidsformer mellom skole og arbeidsliv.
Tiltak
Profilere oss mot ulike utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer gjennom å delta med
undervisning. Spesielt fokus på videregående skole, helse og sosialfag (Vg1 og 2).
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4.3

FoU – bakgrunn

Lederforumet for 7 kommuner på Fosen den 29. januar ble det satt fokus på forskning
og utvikling. Diskusjonen munnet ut i at det ville være nyttig å ha en runde med FoUmøter mellom ledelsen i Fosen Helse og hver av eierkommunene. Hovedhensikten var å
utveksle tanker om forskningsbasert folkehelsearbeid og helse- og velferdstjenester, og
få frem behov for og ideer om FoU i kommunene.
I kommuneinvitasjonen den 2. februar sto det bl.a. følgende: «Som dere vet, har Fosen
Helse allerede en ganske stor FoU-aktivitet, det foregår mye utviklingsarbeid i regi av
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Åfjord, og mange kommuner har prosjekter på
gang.
Vi kan vel sies å være i forkant med tanke på forslagene i «Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» og «Folkehelsemeldingen – mestring og
muligheter», og i takt med den nasjonale forskningsstrategien HelseOmsorg21. Men, vi
kan se om vi kan gjøre mer – særlig nå, når vi har ansatt en ressurs i Malin som har
forskningskompetanse».
Arbeid med kommunesammenslåing påvirker alt annet og gir samtidig en gylden
mulighet til å tenke nytt: bedre tjenester og FoU som et ledd i oppgaveløsningen.
Mål: « Å etablere felles kompetanseenhet for kommunene på Fosen i forbindelse med
FoU.
Gjennomføring: Gjennomføre samarbeidsmøter i alle kommuner våren 2016.
I dialog med utgangspunkt i følgende spørsmål:
 eiere (politikere) må se nytten av forskning: hva får vi ut av FoU?
 ofte utfordring å opptre samlet i satsingsområder og søkeprosesser
 hvor har vi en felles nettbasert plattform
 Helse og velferd har felles omsorgsplan på Fosen
 brukerfokus for all aktivitet i FOU- enheten
 sikre forankring og bidrag fra ledere, ansatte og alle samarbeidende
parter
 praksisfeltet blir involvert at forskning skal ha tilknytningspunkter i
praksis og ha en klar nytteverdi
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 at etiske sider ved forskning og utviklingsarbeid alltid vektlegges
 Fosen Helse: synkronisert utad mot FoU og spesialiserte miljøer, men må
også være det innad
 Fosen Helse kan ha kontordager i de ulike kommunene
 utvikle samarbeidet med Utviklingssentret for hjemmetjenester SørTrøndelag
Ønsket utvikling for et etablert samarbeid kan bety felles satsingsområder og
inneholde oppgaver som:
 Prosjektstøtte
 Faglige nettverk
 Arbeidsgrupper
 Kompetansetiltak
 Brukermedvirkning
 Samhandlingsarena(konferanser, workshops osv.)
 Samhandlingsutvalg
Prosjektansvarlig UHT i samarbeid med Fosen Helse IKS
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Utviklingssenter for Hjemmetjenester Sør-Trøndelag
Leder UHT Laila Refsnes
Telefon: 91 77 19 55
E-post: laila.refsnes@afjord.kommune.no

FoU-kontakt Bjørg Hansen
Telefon: 90 96 30 37
E-post: bjorg.hansen@afjord.kommune.no

www. utviklingssenter.no

