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1.0 Innledning 

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste fra 2017 

Tidligere har det vært et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. 
For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre har Helse- og omsorgsdepartementet 
besluttet å redusere antall sentre til 20. I tillegg har dagens løsning ett utviklingssenter for 
den samiske befolkningen i Finnmark. 

Fra 1. januar 2017 vil det være ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert 

fylke. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og 

omsorgssektoren. 

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er 

et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og 

omsorgssektoren. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby 

ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og 

implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og 

pårørende er aktivt med i disse prosessene. 

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet hvilke kommuner som blir vertskommune 

for slike utviklingssentre. Alle kommuner som har utviklingssenter kunne søke. Hensikten 

med den nye ordningen er å samle ressursene og satse på kompetanse, og sikre forpliktende 

samarbeid med andre kommuner i fylket. Vertskommunene får nå en viktigere rolle. Alle 

som nå får tildelt status som vertskommune har forankret arbeidet politisk i sin kommune, 

de bidrar med finansiering, og de satser på et sterkt utviklingssenter som både kan være en 

drivkraft i egen kommune og en pådriver for de andre i fylket. 

 
Åfjord kommune ble tildelt oppgaven som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag fylke i brev av 22.11.2016. 
 
Tidligere leder av Utviklingssenteret for hjemmetjenester har gått over i annen stilling som 
pleie og omsorgssjef. I januar 2017 avgjøres det hvem som skal være hennes etterfølger som 
fagleder for USHT Sør-Trøndelag.  Pleie og omsorgssjef vil fortsatt ha drift og økonomiansvar 
for utviklingssentret. Ny organisering, struktur og strategi vil gjelde fra februar 2017. 

Det skal utarbeides et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som vil sette rammene for 

arbeidet. Oppstartsmøte for de nye USHT` ene vil gjennomføres 8 og 9.februar i Oslo. 
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Bakgrunn for årsplan 2016 

Åfjord kommune har vært vertskommune for Utviklingssenter for Hjemmetjenester i Sør-

Trøndelag i 2016. UHT er lokalisert ved Åfjord Helsesenter og ble etablert i 2009 som 

undervisningshjemmetjeneste. UHT har hatt et godt samarbeid med Utviklingssenter for 

sykehjem i Sør-Trøndelag (USH) i Trondheim kommune. Utviklingssenter for 

Hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (UHT) er en nasjonal satsning som skal bidra til gode pleie- 

og omsorgstjenester i fylket. UHT er pådriver for å spre kunnskap og kvalitet i sykehjem og 

hjemmetjenester. Utviklingssenter for hjemmetjenester – Åfjord samarbeider tett med eget 

sykehjem og rehabiliterings- og legetjenesten for å kvalitetssikre pasientforløp.  

Når vi i år skal ta et tilbakeblikk på årene fra 2009 er det mye å glede seg over. Personalet i 
UHT og ansatte har jobbet i mange prosjekter og uttaler at de har fått økt kompetanse og 
innsikt i utviklingsarbeid og ser gode resultater av arbeidet.  
Vi har i 2016 jobbet med velferdsteknologi initiert av Fylkesmannen Sør-Trøndelag. USHT i 

fellesskap har fått i oppgave å gjennomføre opplæring i Samveis Veikart og etablere nettverk 

for implementering av velferdsteknologi i alle kommuner i Sør-Trøndelag.  

Året 2016 har vært et aktivt år med engasjerte fagpersoner som har jobbet på tvers av 

fagprofesjon og kommuner. UHT har hatt tett samarbeid i enkeltprosjekter med Fosen Helse. 

 

UHT har i 2016 arbeidet målrettet med:  

 Eksternt arbeid og utadrettet virksomhet mot kommunene i Sør-Trøndelag for dialog, 

spredning av resultater, erfaringer og kunnskap 

 Implementering av flere prosjekter i egen kommune og samarbeidende kommuner 

 Regionalt samarbeid med kommuner på Fosen og kystregionen  

 Er aktiv deltaker i praksisnær forskning 

 Utvikling av gode læringsmiljøer for ansatte, studenter, elever, lærlinger og hospitanter 

 Arbeider med nye definerte faglige satsningsområder og utviklingsprosjekter med fokus 

på verdier, ledelse, hverdagsmestring/ rehabilitering og samhandling 

 

Utover dette har vi gjennomført fagdager, nettverksarbeid, workshops, konferanser og 

deltatt i regional samling for utviklingssentrene i Midt-Norge. 

Kunnskapsbasert praksis er implementert og benyttes som metode innenfor alle 

satsningsområdene. Vi har samarbeidet tett med forskningsmiljø og fått gode innspill i våre 

prosjekter. Vi har jobbet med flere aktuelle satsingsområder og ønsker å takke 

Fylkesmannen, Helsedirektoratet og ikke minst frivillige organisasjoner for tildelte midler og 

ressurser. 

Takk til alle våre samarbeidspartnere for et aktivt og utviklende år.  
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Strategiplan gjeldende for perioden 2011-2015(16)  

I 2015 har det foregått en omfattende og total evaluering av utviklingssentra i Norge.  

I september forelå en samarbeidsrapport utarbeidet av Norsk Institutt for by- og 

regionforskning (NIBR) i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (NIFU). Rapporten danner grunnlaget for Helsedirektoratets  

anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet i februar 2016. Utviklingssentrene har drevet 

etter gjeldende strategi i 2016 med: 

 

Visjon:  ”Utvikling gjennom kunnskap” 

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 

Organisering 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (UHT) har gjennom den nasjonale 

satsningen støttet utprøving av ulike modeller for kvalitetsforbedring, spred kunnskap om 

forskning og forbedringsarbeid i pleie og omsorgstjenesten. Dette har vært finansiert 

gjennom vertskommunetilskudd og basistilskudd fra Helsedirektoratet samt 

kompetansemidler fra Fylkesmannen og andre prosjektmidler. 

UHT har hatt følgende bemanning i 2016: 

SOF- Midt-Norge                         10% 

Driftsleder       20 %,  

Fagutviklingssykepleier    60 % 

Prosjektmedarbeidere     30 % 

Velferdsteknologi        50 % delt med USH, Søbstad Helsehus 
 

Andre ansatte tilknyttet enheten varierer i tråd med de oppgaver som til enhver tid pågår. 

Fosen Helse med forskerkompetanse i enkeltprosjekt. 

NTNU- Samfunnsforskning –kompetansemidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Følgende stillinger med tverrfaglig bakgrunn har vært delvis lønnet på UHT-midler i 2016. 
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Fag og utviklings-råd for UHT 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 

 

Gjennomført 2 møter i 2016 

Sentrale 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  
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 NTNU (HIST) 

 SINTEF  

 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge 

 Ressurssenter for Demens i Trondheim kommune  

 Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse  

 Senter for omsorgsforskning (SOF) Midt–Norge  

 Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt–Norge  

 UHT – Åfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med Regionalt forsknings-fond 

Midt–Norge (RFF Midt-Norge) 

RFF Midt-Norge har fått tildelt regional kvalifiseringsstøtte til gjennomføring av FoU-

prosjektet «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. 

 

Satsingsområder 2016:  

 Demens – demensvennlig samfunn 

 Hverdagsmestring / rehabilitering 

 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 

 Eden alternativ – Aktiv omsorg 

 Folkehelse – fysisk aktivitet 

 Frivillig og offentlig hånd i hånd 

 Velferdsteknologi 

 Innovasjonsprosjektet SynTH – synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg har fått nytt 

navn REFLEKS 

 Pasientsikkerhet  

 IKT Samhandling 
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Satsing på aktiv omsorg, folkehelse og forebygging, hverdagsmestring og velferdsteknologi 

og pasientsikkerhet har preget prosjektene og året. 

Frivillighet og brukerrollen har vært i fokus. Avslutning av pågående prosjekter, 

implementering og spredning av dette arbeidet har vært prioritert. 

Kunnskapsbasert praksis er implementert og benyttes som metode innenfor alle 

satsningsområdene. 

Regional samling for utviklingssentrene i Midt-Norge ble arrangert i Ålesund.  

Utviklingssenterets mandat innebærer både en interkommunal og en kommunal satsing.  
Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssenteret.  
 
Interkommunalt  
Den interkommunale satsingen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og 

kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, 

læringsnettverk, kompetanseutvikling og videreutdanninger.  

Dette innebærer opplysning om og informasjon om utlyste midler og invitasjon til deltagelse 

i prosjektarbeid. 

 

PROSJEKETER 

DEMENS – Demensvennlig samfunn 
Utviklingsarbeid innen fagområdet  
 

Åfjord kommune Helse og Velferd og UHT har drevet målrettet demensarbeid i flere år. 

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 
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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. Evaluering av tiltaket i 2016 viste økning av antall 

deltakere fra 6 til 19 stykker på et år, deltakere og pårørende var meget godt fornøyd 

med tilbudet. Det har også vært stor interesse fra frivillige og lokalsamfunnet med å 

bidra under ukentlige utflukter i lokalsamfunnet. 

 

Aktivitetsvennprosjektet ble igangsatt i 2016 og er i samarbeid med 

Frivilligsentralen og Åfjord Helselag og vi håper dette tilbudet kan bli et godt tilskudd i 

tillegg til tjenestene fra kommunen. UHT har medvirket i denne prosessen.  

 

Fokus 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.  

Utviklingssenteret bidrar i videreutviklingen av demenstjenestetilbudet i Åfjord 

kommune. Utviklingssenteret deltatt med to ansatte i planarbeidet til den nye 

demensplanen.  

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.  
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Fortsatt fokus på Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC. Det kommer til å 

være fokus på ledelse, minoritetsspråklige og personer med utviklingshemming.  

 

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. 

 

Gjennomført 

Gjennom et mer Demensvennlig samfunn -prosjektet, har vi gitt undervisning i 

samfunnet og næringer som kan treffe på personer med demens i det daglige.  

Vi tror at kompetanse er et av de viktigste redskapene vi har i møte med denne gruppen 

til å ruste næringslivet slik at de bedre takler de utfordringene som de kan møte.  

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Åfjord kommune – omsorgstjenesten, 

demensteam, barnehage, frivillige og utviklingssentret (UHT). 

Finansiering: Fylkesmannen, UHT og Åfjord kommune                                    
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Prosjektansvarlige: Geriatrisk sykepleier Barbro Ugedal ,ergoterapeut Karin Dokset -

rehabiliteringstjenesten, geriatrisk hjelpepleier Erna Berdal - hjemmetjenesten, Bjørg 

Hansen UHT. 

 

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. 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 hverdagsmestring i 2014. Prosjektgruppa har vært tverrfaglig 

sammensatt og bestått 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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Gjennomført 2016: 

       -     Utarbeidet egen folder med informasjon til innbyggerne. 

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

- Plan for implementering og hvordan holde den ved like  

- Opplæringspakke til hjemme-trener. 

- Hverdagsmestring er implementert desember 2016 

- Opprettet kontakt med aktuelle frivillige lag og organisasjoner 

- Kontakt med allerede eksisterende treningsgrupper 60-80+ 

- Teste ut metoden på 5 brukere 

- Oppfølgingsbesøk 2-3 måneder etter avslutta hverdagsmestring 

 

Prosjektansvarlige som er blitt et rehabiliteringsteam:  

- 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 

Finansiering: Fylkesmannen, UHT og Åfjord kommune                                    

       Spredning: Prosjektet er presentert for ulike kommuner ved fagdag 
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LINDRENDE BEHANDLING 

Utviklingsarbeid innen fagområdet Lindrende behandling og omsorg for livets 
slutt 
 
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 var 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 hatt en varighet fra 2014 tom 2016. Prosjektgruppen har består av 13 

sykepleiere, 2 leger og kreftkoordinator som prosjektleder. Prosjektet ble innledet med 

en spørreundersøkelse til alle ansatte i Fosen 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.  

 

Faglig forankring og samarbeidspartnere: 

 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 
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 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 

 Samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling ved St. Olavs Hospital HF 

 Samarbeid med Kreftklinikk i Rissa 

 

 

Gjennomført 2014 - 2016 

 Gjennomføring av undervisning for alle ansatte i form av fagdager  

 Finpussing av retningslinjer for lindrende behandling og omsorg på Fosen 

  I samarbeid med Senter for samhandling og telemedisin utviklet en elektronisk 

opplæringsmodul / 2 timers e-læringskurs.  

 Veilederen er implementert i alle kommuner 

 Undervisning og kompetanseheving i form av e-læringskurs gjennomført 

 Implementering  

 Rapportering  

 Evaluering 2017 
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Prosjektleder: Kreftkoordinator Merike Pallas. Prosjektmedarbeidere kreftsykepleier 

Liv Kirsti Hårstad fra hjemmetjenesten, sykepleier Merethe Krogfjord fra sykehjemmet 

og sykepleier Bjørg Hansen fra UHT. 

Finansiert av: Helsedirektoratet, kommunene og UHT Sør-Trøndelag. 

Eden Alternative 

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. 

Implementeres via: 
 Brukermøter /husmøter i omsorgsboligenhetene 

 Individuell brukersamtale med pårørende/verge. ”Trinn for trinn”, HPL 
(Helhetlige pasientforløp) 

 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 og kontakt med dyr, barn 

 Opplæring i velferdsteknologi 

UHT har ansvar for opplæring til nyansatte og vikarer! 
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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. 

 

 

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 har Utviklingssentret i 2016 jobbet 

videre med å nå målene for et tettere samarbeid med frivillig sektor. I 2015/16 ble det 

utarbeidet og vedtatt Strategi for samhandling Åfjord kommune, frivillige lag og 

organisasjoner. 
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Gjennomført 2016 

Mobilisering av frivillige inn i ulike oppgaver i pleie og omsorgstjenesten 

De frivillige har etterhvert kommet til oss helt «frivillig» –for å delta både i dagtilbud for 

personer med demens og i treningsaktivitet for ulike grupper. Utviklingssentret har 

etablert og stått for opplæring innen ulike områder hvor frivillige har deltatt. 

 

 Politisk og administrativ vedtak av Frivilligstrategi for omsorgstjenesten 

 Etablert samhandlingsarena mellom kommune og frivilligsentralen, LHL, 

Sanitetsforeningen, Røde Kors, Reumatikerforeningen og enkeltpersoner 

 Kontaktpersoner i tjenestene for de frivillige etablert 

 Felles bevissthet hos alle ansatte på «hvorfor vi har frivillige hos oss – og hva det 

krever av meg – og hvilke muligheter dette gir oss»  

 

Prosjektansvarlig: Laila Refsnes, UHT, Vegar Strøm fysioterapeut Bjørg Hansen UHT og 

frivillige organisasjoner 

Finansiering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, UHT og Åfjord kommune 

 

 
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».  

I desember 2015 fikk Utviklingssentrene i oppdrag fra Fylkesmennene å gi informasjon 

og opplæring i bruk av «Samveis veikart for velferdsteknologi” til kommunene i Midt-

Norge. Videre innebar oppdraget utvikling av den velferdsteknologiske kompetansen i 

Midt- Norge. 
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Fellesprosjekt for USHT Sør-Trøndelag 2015 - 2016 

Gjennom felles prosjektressurs i 40 % stilling har USHT Sør-Trøndelag bidratt til 

utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi for kommunene i 

Sør-Trøndelag. 

Målet var å spre kunnskap om veikartet til kommunene i Sør–Trøndelag og være en 

støtte og prosessveileder i kompetanseheving i velferdsteknologi i fylket. Likeledes 

etablere kontaktperson for velferdsteknologi i de ulike kommunene og gi veiledning i 

implementering av tjenesten. 

”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”.  

Gjennomført 2016 

- Alle kommunene i Sør-Trøndelag med rådmenn, ledere, kontaktpersoner for 

velferdsteknologi,  ansatte og  NTNU,  ble invitert til kurs i  ”Samveis- veikart for 

velferdsteknologi 

- Kurset ”Samveis” ble holdt av PA Consulting 19.mai og arrangert  av 

utviklingssentrene 

- Kartlegging av velferdsteknologikompetansen til hver kommune gjennomført 
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- Nytt kurs i Samveis i oktober 2016 gjennomført 

- Arrangert fagdager i de ulike kommuneregionene, hvor prosjektleder bidro med 

støtte og prosessveiledning  

- Prosjektleder blir derfor en rådgiver ut mot kontaktpersonene innenfor 

velferdsteknologi i kommunene i Sør-Trøndelag. Prosjektleder har vært en 

representant i KomUt gruppa   

-  

                       

 

Velferdsteknologi i et helhetlig pasientforløp 
Status i Åfjord kommune vertskommune UHT 
 
Åfjord kommune «Helhetlig pasientforløp i hjemmet» (HPH). Hjemmetjenesten har begynt å 

innføre dette i hele pleie og omsorgstjenesten. Her er basiskompetanse og sjekklister viktige 

momenter. 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 

velferdsteknologi. Som en del av kompetansehevingen er det gjennomført testing av 

teknologiske løsninger som spillteknologi, Ipad, skype, Movitec sykkel, lyssensor, GPS, 

robotstøvsugere, memoplaner og Pilly medisindispenser. Det er byttet ut noen analoge 

trygghetsalarmer med GSM alarmer. Utarbeidet informasjonsmateriell til innbyggerne og 

ansatte. Hjemmetjenesten har brukt mobil omsorg (smarttelefoner) 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.  
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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. 

 

Gjennomført 2016 

UHT har vært pådriver for økt aktivitet innen lokal utprøving, implementering av Samveis 

veikart, forskning, anskaffelse, utvikling mm hos partnere og andre aktuelle aktører.  

 I forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger har UHT vært aktiv i planlegging av 

ulike tekniske /digitale løsninger 

 Installert dørlåser av type TouchGo (nøkkelfritt system). Basert på kroppens naturlige 

elektrostatiske ladning. En har en TouchGo transpoder i lommen, hånd, beltet o.l. 

 Overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer er igangsatt  

 UHT har hatt fokus på og vært en viktig bidragsyter på dette feltet for å etablere en 

kvalitetssikret og god velferdsteknologihåndtering. Frigjort superbruker fra 

UHT/Åfjord for å bistå samarbeidende kommuner med innføringen av 

velferdsteknologi og nettverksarbeid 

 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 teknologi som kan bidra til økt 

sosial mestring og gi brukere og pårørende bedre livskvalitet. Likeledes har vi mål om 

et virtuelt rom fra 2017 

 Videreføring av teknisk GPS utvikling. Nye typer med andre funksjonaliteter er 

utprøvd i 2016 

 

Prosjektansvarlig: Ressursgruppe velferdsteknologi og UHT Bjørg Hansen og Guri By 

Flenstad. 
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Helhetlig og omforent tjenesteprioritering REFLEKS 

UHT i Sør-Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning arbeider med prosjektet «Når vi ikke kan 

gjøre alt».  

«Om prioritering ved knapphet på ressurser.»  Arbeidet er fremdeles i prosjekt-fasen, og 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er aktivt involvert i prosessen og støtter forprosjektet med 
skjønnsmidler.  
 
Innovasjonsprosjektet er innrettet mot kommunal hjemmetjeneste med mål om å utvikle 

 

1) et instrument for ansattvurdering av forsvarlig pleie og  

2) en veileder for implementering av instrumentet i daglig drift.  

 

SynTH vil følgelig resultere i et kvalitetsvurderingsverktøy av helse og omsorgstjenester på 

kommunalt nivå og bidra til både forbedring og styring av tjenestene. Instrumentet vil være 

en datastøttet metode der helsearbeidere kan registrere nivået på utførte tjenester basert 

på individuell refleksjon og vurdering. Registrerte data skal kunne oppsummeres og 

visualiseres for bruk i evalueringer og som styringsinstrument for kommunale helse- og 

omsorgstjenester, på gruppe og enhetsnivå over tid. Veilederen er en forsknings- og 

erfarings basert beskrivelse av hvordan en kommune kan implementere et slik 



22 
 

måleinstrument i egen organisasjon. Instrumentet, som er kalt REFLEKS1, forventes å ha 

nasjonal relevans. 

 

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 er gjennomført i et samarbeid mellom Utviklingssenteret for hjemmetjenester i 

Sør-Trøndelag (Åfjord kommune), NTNU Samfunnsforskning og Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, som har bevilget skjønnsmidler til del finansiering av forprosjektet. Redusert 

belastning på helsearbeidere 

 
Tilbakemeldinger fra forprosjektet 2015 -2016 

De som har deltatt i pilotprosjektet i Åfjord har rapportert om 

flere positive effekter av den egenrefleksjonen som 

gjennomføres, og de mener at dette har positive effekter mht 

belastning på den enkelte helsearbeider.  

Av effekter som nevnes er: 

- Individuell refleksjon gir bedre oversikt over gjennomført 

arbeid og fører til justeringer i prioritering og jobbutførelse. 

- Refleksjonen gir muligheten til en mer balansert 

totalopplevelse av gjennomført vakt og øker læringseffekten 

av det som kanskje ikke har gått så bra. 

- Grupperefleksjoner forenkler samordning mellom 

helsearbeidere mht hva som er riktig nivå på tjenestene og det gir grunnlag for 

forbedringsarbeid innenfor områder med utfordringer. 

- Felles begrepsbruk (fra refleksjonsskjema) samt angivelse av nivå på tjenesten med 

fargekoder gir et bedre grunnlag for felles forståelse i kommunikasjon og samarbeid mellom 

helsearbeidere. 

- Registrering av opplevd nivå på tjenesten medfører at det blir enklere å dra fra vakt og 

legge vanskelige ting bak seg. 

- Angivelse av “hvordan har du det” etter vakt gir mulighet for avdelingsleder å ta tak i 

situasjoner hvor helsearbeideren sliter og iverksette tiltak for å rette på situasjonen og 

forebygge at det skjer igjen. 
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I pilotprosjektet har en arbeidsgruppe med helsearbeidere først kategorisert tjenestene, 

skissert en enkel metode for vurdering av nivå på tjenesten og utarbeidet et papirskjema til 

bruk for registrering, som vist nedenfor. 

 

 
 
Innovasjonsgrad 

Prosjektet skal utvikle nye metoder og prosesser for hvordan nivået på helsetjenester kan 

beskrives, synliggjøres og brukes som grunnlag for bedre og mer effektive tjenester. 

Gjennom dette vil det bli utviklet en erfarings basert modell for hvordan en med utstrakt 

medarbeiderinvolvering kan innføre en arbeidsform hvor helsearbeidere reflekterer over 

utførte tjenester og angir det de opplever som nivå på disse tjenestene. Nivå på kommunale 

helsetjenester er ingen eksakt størrelse, og det er ingen utbredte metoder for å fastlegge 

hva dette nivået faktisk er. Pilotprosjektet i Åfjord tar utgangspunkt i at det beste man kan 

klare er å få synliggjort nivået på tjenesten ved en subjektiv vurdering av de som utfører 

tjenesten. 

 

Helsearbeidere har best 

kunnskap om tjenestekvalitet 
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Prosjektet i Åfjord har fått stor oppmerksomhet blant kommunale helseledere i Midt-Norge, 
og Bjugn kommune ønsker å bruke erfaringene som er gjort så langt og prøve ut metoden. 
Hovedmålet til prosjektet er todelt: 
1) Utvikle et instrument for ansattvurdering av forsvarlig pleie.  
2) Utarbeide en veileder for implementering av instrumentet i daglig drift. 
 
Delmål: 

Individuell refleksjon: Det er etablert og iverksatt en arbeidsform hos deltakerkommunene 

der det gjennomføres regelmessig individuell refleksjon over utførte tjenester basert på 

metoder utviklet av, og forankret hos operative helsearbeidere i den enkelte kommune. 

Registrering foregår med et dataverktøy utviklet for formålet. 

Gjennomført 2016 

Grupperefleksjon: Deltakerkommunene har etablert og iverksatt en arbeidsform der det 
gjennomføres regelmessig grupperefleksjon basert på individuelle registreringer med 
tilhørende konkretisering og iverksetting av eventuelle tiltak. 
Lederrefleksjon: Deltakerkommunene har etablert og iverksatt en arbeidsform innen faglig 
og administrativ ledelse som regelmessig benytter oversikt over registrerte data som 
styringsverktøy. 
Dataverktøy: Et dataverktøy som støtter registrering, sammenstilling og visualisering av data 
er utviklet, Åfjord kommune er i implementeringsfasen av digitalt verktøy og som sattes i 
sikker drift ihht kommunenes betingelser for bruk av IKT verktøy.  
Viktige leveranser: Plattformuavhengig brukerprogram med serverstøtte, opplæring og 
dokumentasjon.  
 
Ansvarlig prosjektpartner: Extend AS 
 
Organisatoriske forhold: Nødvendige forutsetninger og organisatoriske grep for å 
gjennomføre en velfungerende implementering av REFLEKS er beskrevet og tilgjengelig i 
form av veileder. 
Helsefaglige forhold: Viktige sammenhenger mellom bruk av REFLEKS og helsefaglige 
forhold er analysert, beskrevet og tilgjengelig i form av veileder. 

 
Bjugn kommune er si startsfasen av prosjektet 

 
Administrasjon og overordnet koordinering av prosjektet 
Faglig innhold: Prosjektledelse. Koordinering arbeidspakker. Samordning, koordinering, 
kommunikasjon og erfaringsoverføring mellom de lokale utviklingsprosjektene i Åfjord og 
Bjugn kommune. 
Prosjektledelse. Prosess-støtte, koordinering og veiledning i lokal prosjektgjennomføring 
Ansvarlig prosjektpartner: NTNU Samfunnsforskning 
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PASIENTSIKKERHET 

 

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. 

Hvorfor dette prosjektet? 

                             

Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Trondheim gjennomfører et 

forskningsprosjekt som omhandler eldre, hjemmeboende pleiepasienter og deres 

tannhelse, samt rettigheter til gratis tannpleie i Den offentlige tannhelsetjenesten. I 

denne sammenheng ønsket TkMN en medspiller. Utviklingssentret –Åfjord ble kontaktet 

for å være en samarbeidspart, og vi har vært aktiv medspiller i gjennomføring av 

prosjektet.  

Hovedmålet: Forbedre eller å opprettholde den orale helsen hos disse pasientene. 

Gjennomført 2016: 

Det ble tatt utgangspunkt i hvilke behov de ansatte i hjemmetjenesten hadde i forhold 

til: 
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- Det de opplever som utfordringer med munn- og tannstell 

- Hvilke tema det vil være viktig å fokusere på   

- Kartlegge ønsker/behov og form for opplæring/informasjon blant ansatte i 

hjemmetjenesten 

- Kartlegge kunnskaper, holdninger og adferd før kunnskapsoverføring 

- Hvilke undervisningsmetoder det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre 

- Kartlagt dagens samarbeid mellom DOT og hjemmetjenesten  

- Forbedre områder som identifiseres som hinder for samarbeid  

- Utarbeidet undervisnings- og informasjonsmateriell 

- Tannpleiekort og veileder for tannstell ble utarbeidet og tatt i bruk i 

hjemmetjenesten 

- Implementering av undervisning og informasjonspakke  

- Gitt 2 timers undervisning til alle ansatte i hjemmetjenesten i munn- og tannstell hos 

pleietrengende pasienter. 48 deltakere 

- Undervisning i tannhelse og pleie 

- Spørreskjema før kurset starter, umiddelbart etter kurset og deretter etter 3-4 

måneder 

-  Ny kartlegging vedr. samarbeidet mellom DOT og hjemmetjenesten  

- Rapport til Helsedirektoratet - og videreføring i flere kommuner  

 

Samarbeidsparter i prosjektet 
- TkMN  

- Fylkestannlegene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal / Den offentlige 

tannhelsetjenesten (DOT)  

- Hjemmetjenesten i Grong, Vestnes og Åfjord kommune  

- USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester S-T  

- TNO Leiden Nederland Dr. odont. Annemarie Schuller  

- Helsedirektoratet (tilskudd juni 2015)  

 

 

Lokal deltakelse og ansvar 

Prosjektansvarlig: UHT Bjørg Hansen 

Prosjektmedarbeider: Hanne Frønes 

Prosjektleder: TkMN v/ Katrine Døsvik 
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Etablering av simuleringsrom ved Fosen Helse IKS  

 
Pasienter skrives i dag ut fra sykehus med 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. 

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.  

 

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. 
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 ”Og utdanne” ressurspersoner/nøkkelpersoner fra hver kommune som kan bruken av 

dukken og simuleringsutstyr. Jevnlig vurdering av eksisterende utstyr og oppgradering 

ut fra evalueringene  

 

Mål om å sikre den sykepleiefaglige kompetansen knyttet til teoretiske og praktiske 

ferdigheter. Systematisk bruk av øvingsrommet som en del av en opplæringspakke.  

 

Gjennomføring 2016 

 Prosjektet er forankret i helselederforum Fosen og ledelse i kommunene 

 Etablert prosjektgruppe planlegger prosjektet 

 Utformet en prosjektbeskrivelse 

 Søkt om midler fra kompetansemidlene til Fylkesmannen Sør-Trøndelag våren 

2016 

 Startet utarbeidelse av metode for kompetanseheving og praktisk gjennomføring 

 Etablert arbeidsgruppe med nøkkelpersoner i kommuner og utviklingssenter. 

 Laget spørreskjema til kommunene om hva de trenger øvelse i, samt andre 

kompetansebehov 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Fosen Helse IKS, UHT Åfjord, Fosen 

Helsekompetanse og kommunene på Fosen. 

 

 Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester  

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 har fortsatt vært fokusområdet for utviklingssentret i 2016 når det 

gjelder spredning av kunnskap og erfaring.  

Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester Sør-Trøndelag startet 

planleggingen av læringsnettverk i riktig legemiddelbruk i januar 2015. 
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Læringsnettverket strekker seg fra september 2015 til april 2016, med 3 felles 

samlinger i Trondheim.   

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 

Mål om implementering av tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i deltakende 

kommuner i Sør-Trøndelag i løpet av våren-2016. 

 

Gjennomføring 2015 og 2016: 

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 desember-2015 sendte teamene statusrapport til USHT. 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!  

I regi av utviklingssentrene ble det høsten 2016 planlagt å gjennomføre nytt 

læringsnettverk slik at flere kommuner kunne delta.  Oppstart januar 2017.  

Første samling er gjennomført og nettverket er planlagt ferdigstilt våren 2017. 
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Nettverkssamling i Riktig legemiddelbruk.  

 

 
 

Nettverket er støttet økonomisk av Fylkesmannen 

Prosjektleder UHT: Gunnveig Å Ugedal 

Kontaktperson USH: Sissel Kvam og Tone Dypaune 

Prosjektansvarlige: Gunnveig Årbogen Ugedal UHT og Tone Dypaunet USH 

 

Dokumentasjon - 5 kommuner på Fosen  
Fokusområde dokumentasjon i sykehjem og hjemmetjenester  
 

Bakgrunn for fellesprosjektet er at kommunene på Fosen har felles fagprogram.  Det er 

registrert felles utfordringer ved spørreundersøkelse 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 5 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 

https://www.facebook.com/utviklingssenter.st/photos/pcb.1793985730867245/1793985447533940/?type=3
https://www.facebook.com/utviklingssenter.st/photos/pcb.1793985730867245/1793985447533940/?type=3
https://www.facebook.com/utviklingssenter.st/photos/pcb.1793985730867245/1793985447533940/?type=3
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kvalitetssikret dokumentasjonspraksis med sikte på å bedre strukturen og kvaliteten på 

dokumentasjon av helsehjelp i pleie– og omsorgstjenesten i kommuner på Fosen.  

Hovedmål at 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  

 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 å 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. 

Gjennomført i 2016 

 Utarbeidet en veileder for testing av dokumentasjon i alle Fosen kommunene 

 Implementert i 5 kommuner 2016 

 Etablert ressurspersoner for dokumentasjon i kommunene 

 Fagdager gjennomført for kommunenes ressurspersoner for implementering i 

egen organisasjon i den enkelte kommune 

 Utarbeidet presentasjonsverktøy for 2 timers undervisning for ansatte 

 Gjennomført opplæring i dokumentasjon for alle ansatte i den enkelte kommune 

 Planlagt opplæring i granskning av journaler i kommunene, samt to kommuner 

utenfor prosjektet 

Følgeforskning:  

2017 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 
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Prosjektmedarbeidere i gruppa er fagpersoner fra 5 kommuner på Fosen  
 

 
 

 

IKT -SAMHANDLING 

Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO kommuner /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. 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 i 2016   

 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)  

 Utarbeidet rapport fra arbeidet 2016 

 

USHT skal fortsatt være en aktør for å implementere nye vedtatte avtaler og maler for 

inn og utskrivning av pasienter i Profilkommunene i 2017.  

Støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med skjønnsmidler 
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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.  

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.   
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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) i samarbeid med Kystressurs, mens USH har for de 

resterende kommunene (14 kommuner). 

 

Demensomsorgens ABC Miljøbehandling 

Demensomsorgens ABC miljøbehandling er en videreføring av demens- omsorgens ABC 

og går over ett år.  

 

Veien videre: 

 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   

 Internundervisning for egne ansatte og andre kommuner  

 

Alle kommuner kan søke fylkesmann om økonomiske midler til dekning av 

studiepermer for deltagere i egen kommune. 

 

 

PÅDRIVERROLLEN, FORMIDLINGSROLLE OG SAMARBEIDSSTRATEGI 

Vertskommunen Åfjord har et bredt fagmiljø inne helse- og velferd som arbeider 

systematisk med forbedring og utvikling av tjenestetilbudet. Utviklingssenter for 

hjemmetjenester har   bidratt med kunnskapsformidling og erfaringsutveksling innenfor 

de aktuelle satsningsområdene. Vi har medvirket i å etablert et bredt nettverk, både 

kommunalt, med utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre kompetansesenter.  

UHT har vært 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 



35 
 

landet. Vi har flere interkommunale prosjekter. Vi deltar i forskningsprosjekt sammen med 

NTNU og Sintef. Vi deltar i forskning initiert av Senter for Omsorgsforskning. 

 

Nettverk og ressursgrupper 

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 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. 

 

Tverrfaglige Ressursgrupper Gjennomført 

Ressursgruppe Demens Internundervisning Deltatt på Demensdagene S/T  

Ressursgruppe Lindrende behandling og 
omsorg ved livets slutt 

Kompetanseheving for ansatte i 6 kommuner 

Ressursgruppe Tvang og makt/ 
Vold i nære relasjoner 

Kompetanseheving gjennom e. læringsprogram 

Ressursgruppe infeksjon e.læring med bruk av Veilederen 

Ressursgruppe dokumentasjon Fagdager, Kompetanseheving for alle ansatte med 
dokumentasjonsplikt i 5 kommuner 

Ressursgruppe ergonomi Kompetanseheving i gruppa 

Ressursgruppe 
velferdsteknologi/hverdagsmestring 

Internundervisning, fagdager, kompetanseheving 
for ansatte i SamVeis veikart 

 

 

 

INTERKOMMUNALE Nettverk som samarbeider med UHT 

Fagutviklingsgruppe i sykepleie for Fosen-kommuner 
Gruppa består av deltagere fra 6 kommuner. 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 Helsekompetanse er en elektronisk 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 
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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 Gjennomført 

Velferdsteknologi Opplæring i Samveis Veikart 

Nettverk for ressurspersoner i kommunene innen 

velferdsteknologi 

Riktig legemiddelbruk i 

sykehjem og 

hjemmetjenester 

Implementering av tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i 

deltagende kommuner i løpet av våren /høsten 2016 

ABC -opplæring Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er 

opplæringstilbud for kompetanseutvikling i kommunene. 

Det er gjennomført tilbud om nye opplærings  

ANDRE NETTVERK  

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 

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 

Nettverk for fag- og 
kompetanseutvikling i Sør-
Trøndelag fylke 

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 

KomUt og 
Profilkommunenettverket 
I Sør-Trøndelag 
UHT 

Utbredelse av e. meldingssamhandling i kommunesektoren. 
Kvalitetssikring av meldingsutvekslingen 
_psykisk kommunehelsetjeneste 
-ergoterapitjenesten 
-fysioterapitjenesten 

 

 

KOMPETANSEHEVENDE 

TILTAK UHT som arrangør 
TEMA Gjennomført 

2016 

Fagdager  Dokumentasjon 

Opplæring av ressurspersoner 

Vår/høst 

Fagdager Kreft og lindrende behandling Høst 

Fagdag PPS Vår 

Fagdag Forebygging av vold og trusler Høst 

E-læring  

 

 

 

UHT har etablert et tett samarbeid med Fosen- 

Helsekompetanse om å utvikle e-

læringsprogram i dokumentasjon for å sikre 

dokumentasjon som følger lov og regler både i 

Gjennomført 
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 forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. 

E-læringskurset kan få nasjonal 

overføringsverdi, og er gratis tilgjengelig.  

2-timers opplæringsmodul utarbeidet av 

prosjekt Lindrende behandling og omsorg ved 

livets slutt. 

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. 

 

 

 

 

KOMMUNIKASJON – SPREDNING 

Tema Gjennomført 2016 

Omsorgskonferanse Omsorgskonferansen vil også i 2016 arrangert i 
samarbeid med Fylkesmannen i  
Sør-Trøndelag og USH Sør-Trøndelag. 
Konferansen blir arrangert på høsten.  

 

Høst 

Presentasjoner 
Forelesinger 

UHT har bidratt på fagdager, omsorgskonferansen, 
SESAM –konferanse i Stavanger og ved 
nettverkssamling i Ålesund. 

Vår/høst 

Undervisning på Videregående 
skoler /høyskoler 

Deltatt på utdanningsmessen Vår 

Utarbeide verktøy som har 
overføringsverdi 

Bidratt til utvikling av Elektronisk verktøy for 
tjenesteprioritering 

Høst 

Nettsider:  
UHT Sør- Trøndelag 
Nasjonal USHT 
www.utviklingssenter.no  

Oppdatering av lokal og nasjonal nettside. Delt 
kunnskap og inviter til kompetansehevende 
fagdager, kurs, konferanser og hatt besøk av andre 
kommuner  
Sendt prosjekter til Senter for omsorgsforskning 
Midt-Norge 

Vår/høst 

 

Facebook side for USHT og Åfjord pleie og omsorg sin facebook side 

Vi har stort sett publisert bilder og tekster fra fagdager og kurs, samt lagt ut lenker til 

aktuelle publikasjoner og tidsskrift. 
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Helse- og omsorgskonferansen 2016 

 

Den 27. og 28. september arrangerte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen, i 

samarbeid med USHT Sør-Trøndelag. Konferansen hadde om lag 150 deltakere. 

Årets tema var Kompetanse, ledelse, teknologi, pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling og 

folkehelse. Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014-2015). Fremtidens primærhelsetjeneste 

og vår kjennskap til gode løsninger og eksempler fra vårt eget fylke satte vi sammen et 

aktuelt og spennende program. 

Fagnyheter fra Sør-Trøndelag 
«Fagnyheter fra Sør-Trøndelag» er en utgivelse i samarbeid mellom UHT Åfjord og USH 

Søbstad Helsehus to ganger i året. Utgivelsen er et ledd i å få formidlet egne og andres 

erfaringer med gode tiltak fra praksis i kommunene. Vårt mål er at andre kommuner skal 

benytte seg av muligheten og se nytten av å spre og dele gode eksempler med andre. 

«Fagnyheter fra Sør-Trøndelag» gir oss også en mulighet til å formidle kurs og konferanser 

som er aktuelle for omsorgstjenestene i kommunene.  
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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 

 


