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1.0 Innledning
Handlingsplan for Utviklingssenter for hjemmetjenester, Sør-Trøndelag fylke er
utarbeidet for 2015.
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. Likeledes innspill fra fag og utviklingsråd.
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 forankeret i felles omsorgsplan
for 6 kommuner på Fosen. Planen er tilgjengelig for alle kommuner i Fylket.
I Handlingsplanen for 2015 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.
Igangsatte prosjekter fra 2014 , med tilhørende mål og tiltak videreføres, og noen flere
er lagt til. Tiltak kan i løpet av året bli iverksatt etter oppdrag. Deltakelse i studier og
forsknings- arbeid kan også komme til i løpet av året.
Alle tiltak som blir i verksatt vil være innenfor de satsningsområder som planen
beskriver.Som Utviklingssenter for hjemmetjenester arbeider vi praksisnært for at
tiltakene og resultatene raskt blir satt i drift.

1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Sør-Trøndelag - Åfjord
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing som skal bidra
til gode pleie – og omsorgstjenester i kommunene. Åfjord hjemmetjeneste har vært
med i den nasjonale satsingen siden høsten 2009
Visjonen er ”utvikling gjennom kunnskap”, og det overordnede målet er at
utviklingssentret skal være en pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og
hjemmetjenester i fylket.
Sør-Trøndelag fylke består av 25 kommuner med til sammen ca. 240 000 innbyggere.
I Åfjord kommune har vi 223 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.
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Vi har etablerte tverrfaglige ressursgrupper på tvers av tjenesteområder som jobber
med fagutviklingsprosjekter, forskningsprosjekter og annen kvalitetsforbedring innen
våre satsingsområder.

1.2 Organisering av UHT Sør- Trøndelag
Organisasjonskart

Utviklingsenheten er pådriver for å initiere, implementere og dokumentere
utviklingstiltak. Primært ertiltakene rettet mot hjemmetjenester, men enheten har også
tiltak rettet motsykehjem og tilrettelagte tjenester. Enheten skal legge til rette for
spredningav kunnskap og faglige ferdigheter. Åfjord kommune finansierer driftsmidler
til leder av enheten. Lønn til fagutvikler i 100 % , 50% prosjektansvarlig
velferdsteknologi, 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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1.3 Fag og utviklingsråd 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
Silje K. Birkenes
Eli Braseth
Anne Tveit
Grete Samstad
Kirsti Torjuul

Leder UHT
Koordinator UHT
Sektorsjef Helse- og Sosial
Dekan
Helsefaglig sjef
Førsteamanuensis

Barbro Ugedal
Anne Marie Aaknes

Avdelingsleder Institusjon
Brukerrepresentant

Siri Ramberg Stav

Rådgiver

Signe Nyrønning

FoU-koordinator

UHT Sør-Trøndelag
UHT Sør-Trøndelag
Åfjord kommune
Høgskolen i Sør-Trøndelag
St. Olavs Hospital
Senter for
omsorgsforskning MidtNorge
Åfjord kommune
Eldrerådet Åfjord
kommune
Fylkesmannen i SørTrøndelag
Utviklingssenter for
sykehjem i Sør-Trøndelag

1.4 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
 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) avd. for sykepleieutdanning og avd. helsefag
 NTNU
 SINTEF
 Ressurssenter for Demens i Trondheim kommune
 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 Senter for omsorgsforskning (SOF) Midt – Norge
 Kompetansesenteret for lindrende behandling Midt – Norge
Kreftkoordinator på Fosen og kommunens demenskoordinator samarbeider tett med
utviklingsenheten UHT
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1.5Overordnet strategi for UHT Sør – Trøndelag 2015
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

1.6 Sentrale nasjonale og lokale føringer for utviklingssentret
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Strategi for USHT 2011-2015



Stortingsmelding 29 : (2012 -2013) Morgendagens omsorg



Stortingsmelding 16 (20111-2015) Nasjonal helse-og omsorgsplan (ny plan
under arbeid)



Omsorgsplan 2015. Delplaner: Demensplan 2015, Kompetanseløftet 2015



Stortingsmelding 47 (2008 – 2009): Samhandlingsreformen



Stortingsmelding 25 Mestring, muligheter og mening



Nou 2011:11 Innovasjon i omsorg



Plan for helse- og omsorgstjenester i kommune 2011 - 2020



Handlingsplan for Velferdsteknologi i Åfjord kommune



Lov om kommunal helse og omsorgstjenester



Lov om folkehelsearbeid

2.0 Satsningsområder 2015
Valg av satsningsområder er gjort med bakgrunn i Åfjord kommune sine planer,
nasjonale planer og spesielle utfordringer interkommunalt og i Sør-Trøndelags fylke.
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.
Våre prosjekter og satsingsområder vil bli beskrevet under hvert delmål.

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 ære en aktiv deltaker i praksisnær 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
allesatsningsområdene.
Faglige satsingsområder og utviklingsprosjekter:
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Demens- demenslandsby- demensvennlig samfunn
Hverdagsmestring / rehabilitering
Lindrende behandling
Eden alternativ - Aktiv omsorg
Folkehelse – Fysisk aktivitet
Velferdsteknologi
Pasientsikkerhet
IKT samhandling

3.0 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og
nasjonalt definerte satsingsområder.
3.1LINDRING

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 .
3.1.1 Prosjekt «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt på Fosen» . Etablering av fagnett «Kreftomsorg og lindrende
behandling». 2013-2016
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 har Fosen Helse IKS og Utviklingssentret søkt tilskudd for
prosjektet.
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:
1. Kompetanseløft for alle ansatte i alle faggrupper delt i tre undervisningsområder:
lindrende medisin og behandling, omsorg og pleie og kommunikasjon.
2. 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, fysio - og ergoterapeuter.
Indirekte målgruppe:
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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.



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

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.
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Faglig forankring og samarbeidspartnere:


Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.





Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig
sykeog døende.
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Åfjord skal delta aktivt i
oppbygging oggjennomføring 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.







Prosjektarbeidets utvikling: Aktiviteter fram til 05. 05. 2014






Forberedende arbeid for prosjektet, rekruttering av ressurspersoner til
arbeidsteam i prosjektetfra alle deltakerkommuner (tverrfaglig, sykepleiere og
leger)
Kompetansekartlegging i kommunene - spørreundersøkelse
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse
Søknad for tilskudd ble sendt 01.03.2014

Kompetansekartlegging : Fra 01.02.2014 til 01.03.2014 ble det gjennomført
kompetansekartlegging i alle Fosen-kommunene for å kunne ha evalueringsgrunnlag i
forhold til prosjektets mål. Det ble brukt spørreundersøkelse som metode.
Spørreundersøkelsen hadde to deler:
• Objektiv data gir informasjon om ansattes hjemkommune, arbeidsenhet,
utdanningsnivå og deltakelse i kursvirksomhet.
• Subjektiv data gir informasjon om ansattes egen mening om sin kunnskap om en
pasient i terminal situasjon og deres interesse for egenutvikling samt behov for faglig
påfyll.
Ansatte ble bedt om å svare på 12 spørsmål og evaluere sin kunnskap innen 3
hovedgrupper:
• Gruppe 1: Symptomlindring
• Gruppe 2: Omsorg og pleie
• Gruppe 3: Kommunikasjon
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Per dags dato (05.05.2014) har 82% av ansatte i Bjugn svart på spørreundersøkelse,
85% i Ørland, 64% i Rissa, 69% i Leksvik, 72% i Åfjord og 100% i Roan.
Det er utarbeidet en grafisk framstilling av besvarelsene fra alle kommunene samlet og
for hver enkelt kommune basert på hvert enkelt spørsmål.
På de følgende 12 grafiske framstillinger vises behovet for kompetanseøkning.
Mål for 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

Kort om fremdriftsplanen og gjennomføring
Mål i 2015:
 Gjennomføring av undervisning for alle ansatte i form av fagdager, intern
undervisning og e-læring.
 Finpussing av retningslinjer for lindrende behandling og omsorg på Fosen.
Mål 2016:
 Implementering og evaluering
 Rapportering
 Publisering av prosjektmaterialet
(se prosjektbeskrivelse for mer detaljert fremdriftsplan)

3.2DEMENS
3.2.1Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens
UHT - Åfjord kommune har tidligere hatt et prosjekt om ”avlastning i hjemmet” for
personer med demens. Dette dag-kvelds tilbudet er i dag i ordinær drift, men dekker
ikke behovet for alle. Kommunen har også et dagsenter, men dette tilbudet er ikke
tilpasset, eller bemannet, for denne brukergruppen.
UHT/hjemmetjenesten tok kontakt med kommunens demensteam for å starte et
prosjekt med tanke på å utvikle et passende dagtilbud for denne brukergruppen.
Høsten 2014 startet UHT opp med et nytt prosjekt: ”Når øyeblikket er viktig”.
Hvor det legges det vekt på mestring, ernæring, trygghet og trivsel. Det legges stor vekt
på livskvalitet og styrking av hverdagen til hjemmeboende med demens.
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Samtidig 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.
Prosjektet vil ha stort fokus på ernæring, der måltidene blir gode stunder hvor gruppen
spiser sammen og sosialiserer. Dagtilbudet vil også føre til at pårørende kan få
avlastning i hverdagen

Prosjektet: "Når øyeblikket er viktig" i regi av Utviklingssenter for
hjemmetjenester.
Mål:
Hva vil vi oppnå
Vi håper dette prosjektet skal gi oss tro på at vi er på rett vei, og at disse timene i uken
er et meningsfullt tilbud og en styrke i hverdagen for personer med demens.
Vi håper det vil bidra til at pårørende vil føle seg trygge for at deres nærmeste har det
bra.
Mange pårørende ønsker å opprettholde et aktivt liv så lenge som mulig og vi håper de
kan oppleve et pusterom fra omsorgsoppgavene.
Prosjektet "Når øyeblikket er viktig" er ment å bidra til at kommunens demensomsorg
blir bedre. I dag er det en avdeling for heldøgns langtidsopphold for personer med
demens ved Åfjord Helsesenter. "Når øyeblikket er viktig" kan være et dagtilbud som
kan avlaste behovet for heldøgns omsorg ved helsesentret?
Målgruppen: er hjemmeboende personer med demensdiagnose.
Gjennomføring
Planlegge aktiviteter for brukergruppen
Gjennomføre 30 dager med dagaktivitetstilbud 2014-2015
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Tilbudet er åpent fra kl.10.00-15.00.
Lokalet ligger slik til at gruppen kan være
ute, samt benytte seg av en sansehage.
Brukene får tilbud om skyss til og fra
dagtilbudet.
Gruppen spiser frokost sammen på starten
av dagen. Og middag i kantinen før de drar
hjem. Det legges opp til en aktivitet hver
uke.
Planlagte aktiviteter er: sangtime, maling,
sansehage/trim, fokus på lukt/farge,
baking, erindringer fra ”Øyeblikkene”
(bruk av gamle bilder).
Gruppen består av to ansatte fra
demensteamet, avlastere i
demensomsorgen og frivillige. De ansatte
skal evaluere hver økt ved bruk av logg
Fotografering. Det er innhentet samtykke
for bruk av bilder.
Personorientert omsorg er nøkkelen for å kunne tilrettelegge tilbudet for den enkelte. Det er
personen bak sykdommen som står i fokus. Selv om demenssykdommen kan være kommet
langt har de fleste gjenværende ressurser, noe vi legger vekt på gjennom aktivitetene.
Så langt det er mulig legger vi til rette for å dekke individuelle behov og samtidig gripe
mulighetene som ”øyeblikket” gir oss.
Det vil bli skrevet en prosjektrapport etter planlagt prosjektslutt høsten2015
Finansiering

Helsedirektoratet og midler fra Åfjord kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester
Sør -Trøndelag
Erfaringer hittil. Syv brukere er med, en avlaster, samt to fra Demensteamet. De har møttes
fem ganger i høst ,og har gjennomført aktiviteter som sang, trim, baking, maling, turgåing.
Prosjektansvarlig:Rigmor T Hosen og Erna Berdahl

3.2.2 Demenslandsby: 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 og offentlige
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kontorer.o.l )
Demensomsorgen er en stor utfordring i tjenesteplanleggingen til aldrende befolkning.
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

Vi prosjekterer nye omsorgsboliger og ser på sykehjemmet sin rolle og funksjon. På grunnlag
av disse to satsingene vil Åfjord kommune utvide botilbudet til demente og samtidig etablere
en "landsby" som basis for demensomsorgen Den vil bygge på Edenfilosofien som er
grunnelementet i vårt verdigrunnlag
"Landsbyen skal berike hverdagslivet , noe som vil gi demenete 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 uterareal, 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 å 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.
Prosjektet vil være et samarbeid mellom Åfjord kommune – omsorgstjenesten, demensteam,
barnehage , frivillige og utviklingssentret. (UHT)
Prosjektbeskrivelse 2015
Finansiering: Fylkesmannen, UHT og Åfjord kommune
Prosjektansvarlig: Eli Braseth, Laila Refsnes, Barbro Ugedal
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3.3PASIENTSIKKERHET
3.3.1 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenester
UHT – Åfjord har i 2013 deltatt i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten»
et delprosjekt i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Vi gjennomførte dette
prosjektet tverrfaglige med sykepleiere, kommunelege og farmasøyt. Tiltaket er i daglig drift i
tjenesten. Riktig legemiddelbruk / behandling i hjemmetjenesten vil fortsatt være
fokusområdet for utviklingssentret i 2015 når det gjelder spredning avkunnskap og erfaring fra
2014. UHT vil være pådriver for å etablere læringsnettverk i forhold til ”Riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten” i ytterligere 6 kommuner.

Status:
Det er gjort lite erfaringer med gjennomføring av systematiske tverrfaglige
legemiddelgjennomganger i andre hjemmetjenester på Fosen eller Fylket. Bare Åfjord
kommune har gjennomført ”Trygge hender” og deltatt i det Nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet.
Utviklingssentrene i Sør - Trøndelag invitertede andre kommunene i Fylket til
Workshop(30.01.2015) for å diskutere muligheten for videre utbreding av
pasientsikkerhetsprogrammet ”Trygge hender”

UHT har presentert erfaringer med tiltakspakken og implementeringen i egen kommune. For å
motivere de andre kommunene på Fosen /fylket
UHT har gjennomført informasjonsmøte med lederforum Fosen.
Delrapporten er tilgjengelig og vil bli sett nærmere på i faggruppen for sykepleiere på Fosen
UHT har formidlet erfaringer fra prosjektet og har diskutert muligheter for videreføring i andre
hjemmetjenesteavdelinger.

Veien videre og gjennomføring 2015
Utviklingssentrene i Sør-Trøndelag vil utarbeide en felles kompetansepakke til bruk i
læringsnettverk for sykehjem og hjemmetjenester i Fylket
Læringspakken vil inneholdeveiledning i metoder og verktøy for å iverksette tiltakene
iegen praksis.
USHT vil gjennomføre læringsnettverket for de kommuner som melderseg på.
Læringsnettverk som vil være møteplasser hvor relaterte miljøer kan utveksle

erfaringer, og diskutere felles utfordringer.
Prosjektansvarlige: Gunnveig Å Ugedal og Bjørg Hansen UHT og Tone Dypaunet USH

3.4AKTIV OMSORG -TRENING- FOLKEHELSE
3.4.1 Aktiv omsorg - 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.
Utviklingssentret har over flere år hatt et godt samarbeid med frivillige lag og
foreninger knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter i de nevnte underkategoriene,
og på den måten etablert et partnerskap med lokalsamfunn og nærmiljø. I samarbeid
med kulturtjenesten blirdet dessuten gjennom tiltaket med den ”kulturelle
spaserstokken ”lagt til rette for arrangement. Det gjelder årlige dansegalla, utflukter,
sommerfest
Trening 60-80+ oppfølging: 5 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.
Prosjektet har gjennom disse 5 årene utviklet metoder og modeller for å drive
kontinuerlig fysisk aktivitet for voksne 60 år til 80+ . Åfjord kommune har nå ca.120
personer som trener i ulike grupper hver uke samt egentrening. Det er en økning på
20peroner fra 2014
Likeledes har fysioterapeuter og fastlegene god kunnskap omtiltaket og bidrar til
rekruttering.
Mål for 2015
Øke trenerkompetanse og oppstart av flere grupper:
 Vi vil i år arrangere 2 dagers trenerkurs i samarbeid med LHL og
Frivilligsentralen.
 Legge forholdene til rette for å ta idrettsmerke i de ulike aldersgruppene.
 Oppsøkende virksomhet for å rekruttere flere treningsgrupper, deltakere i
samarbeid med ”Fysak” og Folkehelse Fosen
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Artikkel : «Eldres erfaringer med fysisk aktivitet og trening – fokusgruppeintervjuer
med hjemmeboende eldre over 80 ligger klar for publisering for tidsskriftet Vård i
Norden
Eden Alternativ
Vår omsorgsfilosofi Edden 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 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, tilstekkelig 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

Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten
Omsorgstjenesten i Åfjord har hatt tett samarbeid med frivillige, 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. Lag og organisasjoner.( LHL, helselag m.fl) I forbindelse med ulike
arrangement for beboere i omsorgsboliger og institusjon er det frivillige som deltar
ukentlig. Frivillige i ukentlig trening for beboere i omsorgsboliger.
Hvordan sikre at det fortsatt blir plass til ”ildsjeler” og brukernære initiativer i et mer
profesjonalisert samfunn?
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Gjenskape en kultur for frivillighet?
Frivillige – timer i bank ?”hvordan hente flere”
Hvem koordinerer frivilligheten?







Forankre samarbeidet i organisatoriske rammer?
Samarbeidsforum for frivillige aktører?
Etablere samhandlingsarena mellom off. og frivillighet?
Kontaktpersoner i tjenestene for de frivillige?
Ytterligere utvikling av frivilligsentralen ?

I 2015 vil vi kartlegge frivilligheten i kommunen og vurdere utviklingstiltak.
Medvirke i planleggingen rundt årets omsorgskonferanse i lag med Fylkesmannen og
USH Sør-Trøndelag.
Tema: Frivillig arbeid
Prosjektansvarlig: Laila Refsnes, Bjørg Hansen

3.5TRYGGHETS- VELFRESTEKNOLOGI.
3.5.1 Velferdsteknologi
Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til blant annet demografiske
endringer, kroniske sykdommer og knapphet på arbeidskraft. I løpet av de neste 30
årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles.
Det blir viktig å skape/utvikle en kultur i kommunene der tjenesteinnovasjon og
teknologi blir en naturlig del av tjenestetilbudet, medarbeidernes tankerekke, når de
møter behov hos brukerne og pårørende.
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan
bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig lengst mulig, og bidra til å sikre
livskvalitet og verdighet for brukeren.
Målet med velferdsteknologi er nettopp at bruken av dette i helse – og
omsorgstjenestene skal understøtte helsepersonell i deres daglige virke, og på denne
måten frigjøre tid til omsorg og menneskelig kontakt. Velferdsteknologi skal derfor
forene prosesser og praktiske gjøremål, ikke erstatte den menneskelige omsorg og
kontakt. 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.
Aktuelle situasjonen
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Åfjord kommune – utviklingssentret har vært aktiv med i utprøving og etablering av
ulike velferdsteknologi hos hjemmeboende. Det være seg memoplanner, spillteknologi,
facetime, GPS og fallsensor, dørsensorer, brannalarm, trygghetsalarmer.
Fosen består av seks små kommuner med total innbyggertall av 25300
Nasjonalt, interkommunalt og kommunale prosjekter
Åfjord og Bjugn kommune deltar i Nasjonalt program og i samarbeid med Sintef og
”Trygge Spor.” Startet overføring av kompetanse til nabokommuner. I gang med testing
av den nye GPS, SL-8, Safelook
Frigjør Superbruker fra UHT/Åfjord for å bistå samarbeidende kommuner med
innføringen av velferdsteknologi og nettverksarbeid.
Prosjektet i regi av UHT jobber nå videre med en klar ambisjon om å implementere 15
GPS enheter som et verktøy i demensomsorgen i kommunene på Fosen.
En annen utfordring i forbindelse med økt antall GPS brukere er mottakerapperatet.
I dag er de ansatte i hjemmetjenesten som utfører både sporing og oppsøkende
virksomhet. I begge kommuner brukes det trygghetsalarmer, som er koblet opp mot
SOS trygghetssentral.
Trondheim kommunen utvikler mottaksapparat, idet helsevakta og legevakta blir
kombinert. I forbindelse med det er det forskjellige scenarioer som kan undersøkes. En
av dem er at på Fosen opprettes et eget satellitt som er koblet til Trondheim og
helsevakta. Eller teste andre mottakerinnstanser eks. SOS Int.Trygghetssentralen
Problemstilling 2015
Erfaringer som Bjugn og Åfjord har skapt seg med velferdsteknologi, har klargjort at
små kommuner står foran helt andre utfordringer enn store kommuner.
 Lave brukstall av hver enkelt teknologi.
 I deler av Fosen er det dårlig dekning av GMS signal.
 Mottak av alarmsignaler (trygghetsalarm, forskjellige typer sensorer, GPS) skjer
i tjenestene hvor hver enkelt teknologi er koblet opp mot en smarttelefon.
Hjemmesykepleier som er på vakt, har telefonen med seg, og har også ansvar for
videre formidling når det kommer en melding. Og i små kommuner er det også
ofte pårørende som spiller en stor rolle i alarmmottak. En praktisk, men sårbar
løsning, som krever mye kunnskap fra hver enkelt individ. Men for små
kommuner er det umulig å sette opp eget mottaksapparat.
 Overvåking er en stor ”tidstyv” for de små kommunene. Alle forskjellige signaler
må mottas og dette krever tid og oppmerksomhet.
Oppstart med flere velferdsteknologi løsninger i hele Fosen innebære samme
utfordringer som er erfart fra Åfjord /UHT og Bjugn . Tiden er moden til å forske på
andre løsninger.
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Det er behov for en pålitelig mottaksapparat som skaper tryggheten til den individuelle
brukeren, og som gjør det mulig til å organisere mottak på en effektiv måte. Bjugn og
Åfjord kommuner /UHT vil i samarbeid med de andre Fosen kommuner utvikle et
alternativ t alarmmottak Sentralisering av alarmmottak får stor oppmerksomhet i
Helsedirektoratet. Det betyr at det er lurt å forske på beste løsninger til små kommuner.
Målsetting
Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i
Åfjord kommune og på Fosen innen 2020. Utviklingssenter for hjemmetjenester er
knyttet til kommunenes og Fosens satsinger innenfor velferdsteknologi gjennom felles
prosjektleder/gruppe for Bjugn og Åfjord.
Målet er :


Åmedvirke til implementering av velferdsteknologi i alle kommuner på Fosen.



Uttesting av infrastruktur i forbindelse med utprøving av GPS og andre alarm/sensor -teknologi

Gjennomføring:
 Ta i bruk opplæringsmateriell (kompetansepakke)i forbindelse med
implementering til ansatte i deltakende kommuner.
 Fagdag for ansatte på Fosen innen velferdsteknologi
 Utprøving av teknologi og resultatinnhenting fra deltakene kommuner

Forskningsprosjekt 2015
Forskningsaktiviteten i 2015 vil bygge videre på GPS-utprøvingene og inkludere
alarmsentral i piloten. Alarmsentral mangler nå i løsningen, som gjør det umulig for oss
å se på effekten av en helhetlig tjenestemodell. Vi vil fokusere på å prøve ut alternative
modeller beskrevet i rapporten fra PA Consulting1. Mer spesifikt:
- Sette opp en pilot basert på eksisterende GPS-brukere, pluss 1-2
tilleggsteknologier f.eks. fallalarm, medisindispenser.
- Tilpasse tjenestemodeller for GPS som er utviklet i prosjektet til forholdene i
Fosen og utvide dette med eventuelle nye teknologityper.

Forskningsspørsmål
 Hva er den beste modellen for organisering av mottak og alarmsentral for Fosenområdet og lignende geografiske områder i Norge?
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Hva vet vi om forskjeller mellom store kommuner (f.eks. Trondheim) og
småkommuner når det gjelder behov for mottak og koordinering av uplanlagte
hendelser?
Hvordan kan vi dra best nytte av i Trondheim utviklet kunnskap i deres
alarmsentral? Hvordan kan vi samarbeide med dem? Eller må vi koble opp mot
en nasjonal opererende sentrale?

3.5.2 Utredning av krav og strategi for alarmmottak i Fosen-regionen
Prosjektet skal gjennom forskningsbasert pilotering utrede behov, krav og strategi for
etablering av alarmmottak for velferdsteknologi i Fosen-regionen.
Alarmmottak utgjør en sentral del av infrastrukturen for fremtidens velferdsteknologi.
Etminimumskrav for at seniorer skal kunne bo lenger i sine egne hjem er at følelsen av
trygghet kanskapes og ivaretas over tid. Et alarmmottak vil kunne bidra til å skape
denne følelsen av trygghet, samtidig som den vil føre til standardisering og
effektivisering av tjenesten.
Selv om flere kommuner i Fosen har erfaring med velferdsteknologi (f.eks.
sporingsteknologi, fallsensor, medisinskap, dørlås og diverse varslingssystemer) er det
ikke gjort noe systematisk arbeid rundt alarmmottak i regionen. Det er gjort betydelig
arbeid rundt prosjektet Helsevakta, som skal være Trondheims fremtidige alarmmottak.
Vi vet samtidig at behovene til små kommuner når det gjelder alarmmottak er
forskjellige fra behovene til storbyer som Trondheim.
.

Dette prosjektet skal:








Kartlegge behovene og konteksten for fremtidig alarmmottak i Fosenregionen. Vi har planlagt intervjuer og observasjoner i en tidlig fase i prosjektet.
Leveranse: krav og anbefalte organisatoriske modeller for alarmmottak i Fosen.
Pilotere et alarmmottak med 15 brukere av helsetjenester i to kommuner.
Hver bruker skal ha installert velferdsteknologi i form av en trygghetspakke
bestående av en valgt kombinasjon av trygghetsalarm, fallsensor,
sporingsteknologi, dørlås, og medisinskap. Piloten skal simulere de mest lovende
organisasjonsmodellene og forskningsdata skal samles inn for å evaluere
effekten og gevinsten.
Leveranse: Operasjonell pilot og evalueringsresultater.
Utrede strategi for fremtidens alarmmottak for Fosen-regionen. Basert på
data fra behovskartlegging og pilotering skal det lages anbefalinger for fremtidig
satsing på alarmmottak.
Leveranse: Strategidokument for alarmmottak i Fosen-regionen.

Prosjektet er et samarbeid mellom alle kommuner i Fosen-regionen, representert i
prosjektet ved kommunene Bjugn og Åfjord. Prosjektet vil koordinere arbeidet sitt med
utviklingen av Helsevakta i Trondheim, representert i prosjektet ved Trondheim
kommune. Helsevakta er en plattform for alarmmottak som er attraktiv for Fosen-
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kommunene. Resultater fra Mottak Fosen vil også påvirke utviklingen av Helsevakta i
Trondheim til å bli et regionalt alarmmottak. Det finnes per dags dato mer enn 530
brukere av trygghetsalarm i Fosen-regionen. Dette tallet vil øke kraftig i de nærmeste
åra. Effektiv og betryggende håndtering av alarmer, samtidig som man etablerer en
plattform for moderne velferdsteknologi, er viktige mål for MottakFosen. Dette vil
kunne føre til flere leveår hjemme for sluttbrukere, og gi dem en tryggere hverdag.
Samtidig vilkommunene kunne bruke de knappe helseressursene på en betraktelig mer
effektiv måte.
Innovasjonen i prosjektet dreier seg om to områder:
Tjenester:
Nye organiserings- og tjenestemodeller for alarmmottak der hybride modellersom
dekker behovene for små kommuner i samarbeid med store kommuner skal prøves ut.
Produkter:
Eksisterende trygghetsalarm skal utvides med velferdsteknologi og effekten av
denne utvidelsen skal evalueres. Det skal utvikles konsepter for mobile applikasjoner
forhelsearbeidere og alarmmottakspersonale. Krav til nye produkter skal utarbeides.
Formidling:
Prosjektet skal legge vekt på formidling til kommuner i Fosen-regionen og
ellers i Norge. Følgende prioritering er gjort i forhold til formidling:






Formidling av resultater i Fosen-regionen og i Trøndelag viaFosen-regionens
læringsnettverket for velferdsteknologi, og via lokale media.
Formidling til deltakere i Helsedirektoratets nasjonalprogram
forvelferdsteknologi.
Formidling i nasjonale helse- og velferdsrelevante fora, f.eks.
Velferdsteknologikonferansen, Sykepleieren, Kommunal rapport.
Det er også planlagt en internasjonal journal artikkel der forskningsresultater
skal dokumenteres og evalueres av fagfeller.

Prosjektansvarlig: Åfjord kommune –utviklingssenter for hjemmetjenester SørTrøndelag
Prosjektleder: Renske Jelsma
Samarbeidsparter: Bjugn og Åfjord kommuner, SINTEF Babak Farshchian,Trondheim
kommune-Klara Borgen
Prosjektperiode:2015-2016
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3.5.3 Visningsrom / brosjyre for å informere om ulike teknologiske løsninger.
Etablere visningsrom for teknologi i omsorgstjenesten ved kommunens nye Newtonrom
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.
Informasjonsbrosjyre til innbyggerne.

3.6HVERDAGSMESTRING- HVERDAGSREHABILITERING
3.6.1 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 enkelteinnbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltakende
i eget liv så lenge som mulig.

I 2014 har vi hatt fokus på tankesettet ”hverdagsmestring” i personalgruppa. Målet var
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.
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.
Det har vært oppstart av prosjektet i 2014 ved å ha etablert prosjektgruppe.
Prosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av vernepleier, sykepleier,
fysioterapeut, ergoterapeut og fagarbeider. I tillegg er også brukerrepresentant,
frivillige org., Røde Kors og frivillighetssentralen med. Veien videre 2015: Utarbeide
prosjektbeskrivelse

Målgruppen er hjemmetjenestens brukere /pasienter
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Tverrfaglig og målrettet tiltak for å bistå bruker i å gjenvinne evnen til å mestre
de daglige gjøremål selv.
Tidlig tverrfaglig kartlegging ( etablert tverrfaglig team)






Samarbeide tett med operativt personell i hjemmetjenesten
Eget hjem som den beste treningsarena
Motivere brukere til å delta i ukentlig treningstilbud 60-80+
Teste og prøve ut tilgjengelig teknologi.

Ansatte
I 2015 vil fortsatt fokuset være kompetanseheving i hverdagsrehabilitering
,tankesettet ”hverdagsmestring” ansattes kompetanse i forhold til kartlegging,
evaluering og justering av igangsetting av tjenestetiltak.
Hverdagsrehabilitering /mestring vil foregå i eget hjem, vanlige hverdagsaktiviteter
brukes i opptrening.
Tidlig tverrfaglig , intensiv intervensjon. Opplæring av ansatte i ny tankegang. Et
paradigmeskifte som er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig
størrelse og rekkevidde. Fra Eks: ”Hva trenger du hjelp til?” til ”Hva kan trenes og
tilrettelegges for at du mestrer det du ønsker?”
Foreløpige tanker i oppstartsfasen:
 Utprøving av trygghetspakken hos en aktuell bruker i Åfjord
 Ansatte bruker nytt kartlegging og utredningsverktøy i forbindelse med tildeling
av hjemmetjenester.
 Utvikle verktøy og målskjema forhjemmerehabilitering
 Etablere en tverrfaglig innsatsgruppe som kartlegger hjemmesituasjonen når det
første hjelpebehov oppstår.(Sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut)
 Etablere tettere og systematisert samarbeid med ansatte /ressurspersoner ved
sykehjemsgruppe i forbindelse med tilbakeføring av brukere i korttidsopphold .
 Tidlig tverrfaglig innsats i samarbeid med bruker og pårørende. ”Fra eget hjem
og hjem igjen”
Prosjektbeskrivelse er under utarbeidelse 2015
Prosjektleder: Ergoterapeut Karin Dokset
Prosjektansvarlig:Silje Birkenes /Bjørg Hansen

3.7Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og
studenter
3.8.1 Lær, reflekter og praktiser- Kunnskapsbasert praksis
Pleie – og omsorgssektoren står overfor store utfordringer med tanke på rekruttering
av faglig gode yrkesutøvere. Etterspørsel av ulike praksisplasser er økende, fra elever i
videregående skole, lærlinger, studenter på høgskolenivå og ulike tilbud gjennom NAV.
Vi ser på de utplasserte som en viktig ressurs og potensielle arbeidskollegaer, og har et
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ønske om god oppfølging av disse. Denne oppfølgingen kan i dag være noe tilfeldig.
Prosjektet ”lær, reflekter og praktiser” har derfor som hensikt og mål å tilrettelegge og
sikre god, veiledet praksis for disse ulike gruppene, og ønsker å oppnå et kvalitetssikret
praksisfelt som står i samsvar med oppdragsgivers forventninger.
Problemstillingen for prosjektet er:



Hvordan utvikle praksisfeltet til å bli en god arena for læring?
Hvordan kvalitetssikre opplæring og kompetanseutvikling i praksisfeltet for alle
studenter, elever, hospitanter, praksiskandidater, lærlinger og studenter i
videreutdanning og masterstudenter?

Vi ønsker med dette prosjektet å oppnå:







Et kvalitetssikret praksisfelt som står i samsvar med oppdragsgivers
forventninger
Opplæring av gode veiledere
Etablere kontakt med aktuelle utdanningsinstitusjoner for utvikling
Utvikle en god læringsarena og måleverktøy for kontinuerlig evaluering
Tilrettelegge og sikre en god, veiledet praksis for ulike brukergrupper; elever,
studenter, lærlinger og praksiskandidater
Praksisfelt som alltid er oppdatert i forhold til utdanningsinstitusjonenes og
andre oppdragsgiveres læreplaner og mål

Aktuelle samarbeidspartnere vil være helse – og velferdstjenestene internt og
utdanningsinstitusjonene eksternt (HiST, HiNT, NTNU, Åfjord videregående skole og
NAV-arbeid).

3.8IKT -SAMHANDLING
3.8.1Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO kommune /helseforetak.
Bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger og helseforetak i 2 år har gitt en
mer effektiv hverdag for ansatte og bedret kvaliteten av informasjonsoverføring. Rett
informasjon til rett tid.
ASU St.Olavs Hospital har foreslått at det skal utarbeide en felles mal som skal brukes
ved innleggelse og utskriving. Ønsket er at denne malen skal bli felles for alle
kommunene i Sør-Trøndelag. Fokuset er å kvalitetssikre Pasientforløpet ved inn og
utskrivning fra sykehus/kommune.
Det er etablert ei faggruppe for Fagprogrammet Profil omsorg i Sør-Trøndelag . Gruppa
samarbeider med KomUT 2015 – 2017
Mål for perioden:
 Øke kvaliteten i bruken av meldinger
 Øke kvaliteten i bruken av pleie- og omsorgsektorens EPJ – (”best practice”)
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Videre bedding innenfor flere tjenesteområder (psykiatri, legevakt, KAD, ergo,
fysio og helsestasjon

Gjennomføring:
 Implementere nye vedtatte avtaler og maler for inn og utskrivning av pasienter i
Profilkommunene
Prosjektansvarlig: Regionansvarlig Profil Fosen, Bjørg Hansen UHT

3.9VERDIER – ETIKK -KOMPETANSE
3.9.1 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
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 , 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 ønsker vi å
gjennomføre 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.
Kompetansepakken ABC
Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er opplæringstilbud for
kompetanseutvikling i kommunene, knyttet til Demensplan 2015 og kompetanseløftet
2015.Utviklingsprogrammet for miljøbehandling til personer med demenssykdom er et
av satsingene Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har hatt ansvar for
koordinering og administrering av programmet.
I et møte mellom Aldring og helse og USHT i Sør-Trøndelag ble kommunene i fylket
fordelt mellom de to 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). Høsten 2014 ble det oppstart av ABC-grupper for
kystregionen i samarbeid med Kystressurs og Nasjonalt kompetansesenter for Aldring
og Helse og UHT som bidragsyter for den faglige biten av undervisningen for
kommunene i 2014 og 2015med til sammen ca.162 deltakere
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Planlagt fagdager våren 2015 både i Bjugn og Agdenes med Fag-og forskningssjef
Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse Geir Selbæk
Likeledes planlagt fagdag til høsten 2015
Gjennomføring




Gjennomføre fagseminarer knyttet til Demensomsorgens ABC perm 1, 2 og 3,
Miljøbehandling
Gjennomføre informasjonsmøter til nytilsatte. Gjøre kjent tilbudet om oppstart
av permene
Eventuelt bistå kommuner i kystregionen ved oppstart ABC

Mål



Ansatte skal i større grad kunne benytte miljørettet behandling som metode i
møte med personer med demens
Pasientene og deres pårørende skal være sikret å få imøtekommet sine
individuelle behov ut i fra gode faglige vurderinger i dialog med de berørte
parter

UHT vil også være pådriver for demensteamets arbeid videreføresmed fokus på:
dagaktivitetstilbud i kommunen, pårørendeskole, samtalegrupper synliggjøring av
demenskoordinatorene /demenskontaktene som fagressurs i kommunalt planverk,
samt aktiv omsorg og miljøbehandling
Alle kommuner kan søke fylkesmann om økonomiske midler til dekning av
studiepermer for deltagere i egen kommune.
Internundervisning
Internundervisning for egne ansatte,og andre kommuner, i 2015 vil vi dessuten
vektlegge:


Basiskompetanse Demens, kompetanseprogram tilpasset og innrettet mot ulike
målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og legetjenesten.
Fagdag arrangert av Demensteamet.
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Basiskompetanse innen verdibasert ledelse og tjenesteutøvelse tilpasset og
innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og
aktivitetstilbud



Grunnopplæring i hverdagsmestring/ rehabilitering og brukersamtalen for
ansatte i hjemmetjenesten og samarbeidende personell



Grunnopplæring i bruk av teknologi i hjemmebasert omsorg. Tilpasset og
innrettet mot ulike målgrupper; hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og
aktivitetstilbud



E-læring med bruk av Veilederen.no i grupper eller individuelt med ulike
fagtema



Fagdager: Forebygging av vold og trusler.

3.10 Prosjekt Dokumentasjon -6 kommuner på Fosen
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.
Prosjektet gjennomføres interkommunalt i lag med 6 kommuner regi av UHT i
samarbeid med Fosen Kompetanse, faggruppen for sykepleie og profil Fosen. Prosjektet
skal gjennomføres fra januar 2014 til januar 2015, og erfaringene fra prosjektet vil i
første omgang brukes i kommunene på Fosen.
Prosjektets hovedmål er 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, og det er et overordnet mål at oppbyggingen av journalen skal være
mest mulig lik i alle kommuner og enheter
Prosjektet skal gjennomføres fra januar 2014 til januar 2015, og erfaringene fra
prosjektet vil i første omgang brukes i kommunene på Fosen.
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, som fikk i oppdrag å drive et prosjekt ut fra mandat/ønske om
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Å utvikle kvalitetssikret dokumentasjonspraksis med sikte på å bedre strukturen og
kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie og omsorgstjenesten i kommuner på
Fosen

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.

Delmål:
 Utarbeide og ta i bruk en felles veileder for dokumentasjon som følger lover og
regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold.

Resultater hittil:
Det er gjennomført 2 fagdager i mai 2014 med Geir Tore Stenvik og Signe Valsø for alle
ansatte i Fosen-kommune. Målet var å få økt kunnskap om dokumentasjon og hvordan
en kan forbedre dokumentasjon og kvaliteten i pasientjournalen. Den enkelte
helsearbeider sitt ansvar for daglig dokumentasjon. Prosjektgruppa har arbeidet med
utvikling av en veileder. Den er planlagt ferdig i feb. 2015
Veien videre og gjennomføring 2015
Testing av ferdigstilt veileder i dokumentasjon i alle Fosenkommuner.
Prosjektet gjennomføres fra januar 2014 til januar 2016
Prosjektrapport ferdigstilles i 2015
Ferdig produkt vil bli implementert i 2016
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Silje Birkenes og prosjektleder Karen Rask Aune
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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 innefor
de aktuelle satsningsområdene. Vi har etablert et bredt nettverk, både kommunalt, med
utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre kompetansesenter. I 2014 arbeidet vi
med å få etablert et nettverk for fag- og kompetanseutvikling på tvers av kommunene i
fylket. Dette arbeidet vil fortsatt være en viktig satsning i 2015 på grunn av vår

pådriverrolle ut til fylket.
4.1 Interkommunale samarbeidsprosjekter
Pådriver for å etablere samarbeidsprosjekter på tvers av kommuner i Fylket. UHT har
stor tro på at fellesprosjekter vil bidra til utvikling og kompetanseheving for flere
hjemmetjenesteri fylket.
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
meldingsutvekslig.
Gjennom samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og arbeidet
knyttet til formidling av Demensomsorgens ABC er det etablert kontakt med flere
kommuner i Sør – Trøndelag. Samarbeidet innebærer oppfølging i bistand med
gjennomføringen av Demensomsorgens ABC og arrangering av fagdager,
oppstartsseminar og formidling av informasjon.
I 2015 har UHT mål om å medvirke i utbedring av sikker medisinering jf. Nasjonale
Sikkerhetsprogrammet.

4.2 Fagutviklingsgruppe i sykepleie Fosen. (etablert 2012)
Faggruppen starter opp i 2014 med møte via video 30.januar med oppsett av årshjul/
aktivitetsplan for kommende år.
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
(Distriktsmedisinske senter) og Fosen kompetanse som er en elektronisk læringsportal.
Vi skal arbeide med kompetanseutvikling på tvers av kommunegrenser, behandlings- og
omsorgsnivå, bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
Arbeidet er forankret i felles Omsorgsplan på Fosen (Oms. plan 2015) og Demensplan
2015. Faggruppen arbeider aktivt for en 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.
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1.UHT vil være pådriver for kompetansebygging i utførelse av boveiledning.
Målgruppen er yngre voksne som bor i kommunale leiligheter og som trenger bistand
og veiledning for å sikre utvikling, selvstendighet. Boveiledning vil være en del av en
tiltakskjede for ungdom som får hjelp i tverrfaglig gruppe. Støtte i prosessen med å
danne en egen plattform for å mestre eget liv.Fokus på bruk av IP, helhetlig tilnærming.
Hvilken rolle skal en boveileder ha? UHT- Åfjord kommune ønsker å utarbeide et
systematisert handlingsmønster for hva en boveiledning/ livstilpassning skal innebære
og hvilke tjenester det utløser.
2.UHT vil være pådriver for å etablere felles treningsarena for sykepleiefaglige
prosedyrer i samarbeid med FosenHelseIKS

4.3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen er en viktig samarbeidspartner og støttespiller både faglig og økonomisk
for UHT i fylket. Fylkesmannen er representert i fag og utviklingsråd UHT.
Utviklingssentret vil medvirke i gjennomføring av den årlige omsorgskonferanseni regi
av Fylkesmanneni Sør-Trøndelag, Sosial – og helseavdelingen og Utviklingssentre og
sykehjem i Sør-Trøndelag. Årets omsorgskonferanse har tema”Frivillighet”.

4.4 Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag
Det er i dag etablert et godt samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem i SørTrøndelag. Vi utarbeider felles årsrapport, vi har etablert felles arena for å bygge
nettverk med de andre kommunen i Fylket. Utviklingssentrene utgir fagnyheter 2
ganger i året som spres elektronisk, på ulike konferanser og pr.post. Fagnyheter gir
mulighet for alle kommuner og spre og dele gode eksempler med andre.Formidling av
aktuelle kurs og konferanser.Felles Facebookside for USHT etableres
Leder av Utviklingssentrene Sør-Trøndelag sitter som representanter i hverandres fagog samarbeidsråd.

4.5 Senter for omsorgsforskning (SOF) i Midt – Norge
Senter for omsorgsforskning har sin representant inn i vår fag og utviklingsråd.Det
erinngått samarbeidsavtale. Vi vil samarbeide med senteret gjennom de årlige nettverksmøtene og
arbeidsutvalget for USH OG UHT i regionen. Samarbeidet vil først og fremst være knyttet til
forskningsfaglig bistand fra senteret, samtidig ønsker vi å bidra med våre erfaringer til senteret der
det er hensiktsmessig. 20% stilling er tilknyttet UHT ved Førsteamanuensis Kirsti Torjuul.
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4.6 Utdanningsinstitusjoner, St.Olavs Hospital, SINTEF og NTNU
UHT Sør-Trøndelag har en formell samarbeidsavtale med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene
samarbeider om praksisstudier, fagutvikling og forskning. HiST er representert i styringsrådet
ved UHT

Utviklingssenteret vil bidra med sin kompetanse for å forbedre praksisperiodene for
elevene, lærlinger og studenter.Det legges til rette for at forskere, mastergrads-,
doktorgrads- og øvrigekandidater kan gjennomføre sine forskningsprosjekter.
Utviklingssenter har etablerer samarbeid med aktuelle kompetanse , forskningsmiljøer
og medvirker til samarbeidsprosjekter på tvers . Forskningsprosjekt som er pågående i
samarbeid med SINTEF og NTNU

4.7 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH)
UHT samarbeider tett med NKAH når det gjelder Demensomsorgens ABC. NKAH har det
nasjonale ansvaret både for utvikling og implementering av dette
opplæringsprogrammet. UHT bidrar, sammen med andre aktører, gjennomføringen i
eget fylke. (Kystregionen)

4.8 Nasjonal og lokal nettside for Utviklingssenter for hjemmetjenester SørTrøndelag
Utviklingssentret vil benytte den nasjonale nettsiden: utviklingssenter. no/for
spredning av resultater, erfaringer og kunnskap til andre hjemmetjenester og sykehjem
Utviklingssenteret har også sin egen lokale og et mål om felles facebooksidemed USH
hvor nyheter kan legges ut fortløpende

4.9 Nettverk for fag- og kompetanseutvikling i Sør-Trøndelag fylke
Våren og høsten 2014 har USHT sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NordTrøndelag, KS, Fylkestannlegen og Livsglede for eldre invitert kommunesammenslutningene i Samhandlingsreformen til dialogmøter. Bakgrunnen for ønsket
om dialogmøter med kommunene er de utfordringene kommunene står overfor nå og i
årene fremover. Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene er til
kommunal helse og omsorg stadig økes. Nye måter å jobbe på innen omsorgssektoren
blir nødvendig, der kravet til kompetanse er økende. Gjennom disse dialogmøtene fikk
USHT presentert seg for kommunene og gjort seg bedre kjent i fylket.
Mål
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Gjøre seg enda bedre kjent med kommunene i fylket
Få en dialog med kommunene om hvilke utfordringer de har og hva de ønsker
bistand fra blant annet USHT med
Nettverk for fag- og kompetanseutvikling i fylket. Det ble oppnevnt en
kontaktperson fra hver kommune som arbeider med fag- og

kompetanseutvikling og USHT ønsker med dette å danne et nettverk for fag- og
kompetanseutvikling i fylket. Dette vil være med på å knytte USHT og
kommunene tettere sammen og man kan sammen finne ut hvordan USHT og
kommunene kan samarbeide fremover.

Gjennomføring







Etablere et nettverk. USHT arrangerer den 30.01.15. en workshop for alle
kontaktpersonene i fylket hvor man ønsker å se på; Hva er kommunenes
satsningsområder? Hvordan er det ønskelig at USHT bidrar? Hvordan kan vi på
best mulig måte sikre formidling og spredning av gode prosjekter og ny
kunnskap?
Plan for videre samarbeid
Innehente informasjon fra kontaktpersonene om erfaringer og nytteverdi av
workshop og nettverk
Formidle erfaringer via nettsider
Opprette felles facebook-side med UHT Åfjord for formidling og
erfaringsutveksling mellom kommunene.

Rapport vil foreligge i juni 2015

4.10 Sør - Trøndersk Demensforum
Sør-Trøndersk demensforum består av representanter fra geriatrisk seksjon og
alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Ressurssenter for demens og USH. Forumets hovedfokus er å fremme fag- og
tjenesteutvikling innen demensomsorgen i kommunene. I tillegg har de som målsetting
å følge med på og å være oppdatert på det som skjer av fagutvikling og
kompetanseheving på området i fylket. Det arrangeres en årlig konferanse der ulike
tiltak og erfaringer fra kommunene blir presentert i tillegg til faglige innlegg.

4.11 Regionalt nettverk for USHT i Midt-Norge
Det regionale nettverket er etablert som en av flere strategier for å nå målene i
overordnet strategidokument ”Utvikling gjennom kunnskap” (2011-2015). Målet med
nettverket er et forpliktende samarbeid om utviklingssentrenes rolle som pådrivere for
kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester. Nettverket er sammensatt av alle
utviklingssentrene i regionen. I tillegg deltar Senter for omsorgsforskning Midt-Norge,
Høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag og Molde, samt representant fra fylkesmennene.
Nettverket møtes årlig for erfarings- og kunnskapsdeling, diskusjon og inspirasjon over
felles utviklings- og satsingsområder og for faglig fellesskap. Et arbeidsutvalg bestående
av representanter fra USHT, FM og SOF Midt-Norge står for planlegging og
gjennomføring av samlingene. Årets samling vil være 3 og 4 juni.
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5.0 Rekruttering av helsepersonell til hjemmetjenesten
Utdanningsvalg, ungdomstrinnSamarbeid 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 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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6.0 Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse – og
omsorgstjenestene
Bakgrunn:
Åfjord kommune ønsker å oppnå : Bevisstgjøring og deltakelse i hele organisasjonen
Kommunen har elektronisk kvalitetssystem som ivaretar internkontroll / egenkontroll
og avvikssystem på følgende områder:







Informasjonssikkerhet
HMS
Tjenesteproduksjon
Sikre kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom avviksbehandling.
Et system som gir gode rapporter til ledelse/ ansvarlige
I tillegg har pleie og omsorg abonnement på elektronisk veileder for pleie og
omsorg som skal gjøre komplisert regelverk lett tilgjengelig og forståelig for alle
ansatte gjennom systematisk tilgang til
 Nyhetsoppdateringer
 Informasjons-/kunnskapsbanker
 Opplæring.Dette skjer eksempelvis gjennom verktøy som tilpassede nyhetsmeldinger, FAQ (frequently asked questions), oppslagsverk, temaartikler, eLæring og personlig rådgivning til nøkkelpersoner.
 Budsjettforhandlinger: hvordan foregår prioriteringer og fordeling av rammer i
Åfjord - både på det politiske og rådmannsnivået, innenfor helse og sosial, og
hvordan ser medarbeidere på prosessen.
Utfordringer og krav viser at det å være leder er beinhard jobbing med øyne for klare
prioriteringer og mål. Som leder er det viktig å kjenne den delen av organisasjonen en
har ansvaret for og det krever tilstedeværelse. Ingen får til alt, derfor må en som leder
velge bort en del aktiviteter. Vi tror på en bedre hverdag der pasientene har det bra og
har de det bra så har de ansatte det bra! Det er store utfordringer både i
kommunehelsetjenesten. Vi får daglig informasjon gjennom media om de utfordringene
som truer helsetjenestene. Ansatte føler de ikke lenger får tid til å gi ønsket individuell
behandling og pleie. Jobbglede handler om engasjement, mening og det å ha det
hyggelig på jobb. Viktige spørsmål en leder bør stille seg: Er medarbeiderne fornøyd
med arbeidsmiljøet og relasjonene til de andre? Ler de? Er medarbeiderne i riktige
roller? Roller som passer til kompetansen deressamtidig som de gis passe store
utfordringer? Får de brukt sine beste sider på jobben? Forstår de hensikten og verdiene
til organisasjonen? Føler de at de er en del av noe som betyr noe? Vi tar de utfordringer
som hverdagen gir og vi er ikke redde for å ta ansvar. Sammen er vi sterke! Det er til
daglig tøffe prioriteringer i dagens helsevesen og for å kunne stå i det må vi bli sett, hørt
og føle tilhørighet i hverdagen. Ledelse handler om å være der det skjer og om å ha
fokus på medarbeiderne.
Ansatte skal delta i prosjekt ”vurdere egen arbeidsplass /oppgaver i lag med
NTNU –Sintef
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Målgruppen vil være ledere og fagpersoner i pleie og omsorgstjenesten i Åfjord
kommune. En egen arbeidsgruppe vil jobbe med planlegging og utforming av prosjektet
NTNU har presentert sine erfaringer og satsningsområder som er relevant for et
eventuelt samarbeid, blant annet metoder forprioritering under knappe ressurser,
definering av kvalitet og pasientsikkerhet. Ut fra dette skal vi finne ut hva et eventuelt
samarbeid skal handle om og hvordan vi skal gå frem. Forsknings og utprøvingsfeltet vil
være omsorgsboligenhet ABC med 32 beboere som mottar tjenester i eget hjem.
Prosjektet vil bli drevet av UHT, Åfjord kommune, NTNU, Sintef og Fylkesmannen
Prosjektet er utsatt i vente på finansiering –forventet oppstart 2015

7.0 Evaluering USHT
Helsedirektoratet vil i 2014 forberede en ekstern evaluering av Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester med gjennomføring i 2015. Evalueringen vil eventuelt
inngå i evalueringen av Omsorgsplan 2015. Evalueringen skal belyse måloppnåelse og
dokumentere i hvilken grad hensikten med Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester er oppnådd. Hva har fungert, hva har ikke fungert og hva er årsaker til
dette? Har satsingen gitt sykehjem og hjemmetjenester bedre erfarings -og
kunnskapsgrunnlag for fag-, tjeneste- og kompetanseutvikling? Har satsingen bidratt til
implementering av nasjonale føringer i kommunene?
Det blir vesentlig å belyse om gjennomføringsbetingelser som samarbeid på tvers av
sektorer. Hvordan har det fungert? I hvilken grad og på hvilken måte har de ulike
partene hatt nytte av samarbeidet?
Evalueringen av det enkelte utviklingssenter vil ha som mål å gi en totalvurdering av
utviklingssenteret i forhold til mål og føringer. Totalvurderingen vil munne ut i en
anbefaling av om sykehjemmet eller hjemmetjenesten fyller rollen som utviklingssenter
tilfredsstillende og skal videreutvikles.
Statsbudsjettet 2015
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Helsedirektoratet skal fortsatt ha det
nasjonale ansvaret for oppfølging av det
helhetlige omsorgsplanarbeidet, og
drive nasjonalt utviklingsarbeid.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester skal videreutvikles for å
møte framtidens behov for forskning, innovasjon og utvikling.
Det er:
Avgjørende for å utvikle og implementere ny kunnskap og nye løsninger i
omsorgssektoren
Ny og utvidet rolle ifm Meld St 29 videreføres som del av Omsorg 2020
Sentrene skal videreutvikles for å møte framtidens behov for forskning, innovasjon og
utvikling .Ny og utvidet rolle ifm Meld St 29 videreføres som del av Omsorg 2020.

8.0 Foreløpig fremdriftsplan 2015
Måned

Mål

Ansvarlig

1.)Ferdigstille Handlingsplan 2015
2)Arrangere Trenerkurs for rekruttering
trenere
3)Ferdigstille Årsrapport 2014
4) Ulike rapporteringer i
velferdteknologi -prosjekter

1)Laila Refsnes
2)Laila Refsnes/rigmor
3)Laila Refsnes/Signe
Nyrønning
4) RenskeEli/Laila

1)

1)Laila Refsnes

2) Velferdsteknologiprosjekt –forskning
rigges

2)

Januar

Februar

Søknad Regionalt Forskningsfond
3) Forankring av nye prosjekter
4)Årsplan/rapport UHT fremlegg PLO
5)Årsplan UHT legges frem politisk
6)Helsedir. Årsrapport
Mars

2)Hovedmøte i delprosjektene oppsummering
3)Igangsetting av nye prosjekt
4) Sende posjektbeskrivelser og
rapporter til Senter for
omsorgsforskning
5)Søknad Helsedir 2014
6)Kontroll ferdigstilling prosjekter
7) Planlegg e sammarbeidsmøte
Frivilligsentralen og LHL
8) Arrangere ABC-seminar

1)Laila Refsnes
3)Silje Birkenes/Bjørg K.
Hansen
8) Silje Birkenes/Torunn
B. Rømma

April

Mai

1)

1

2)Spredning av ulike prosjekt

2)laila Refsnes

3)Legge inn nye prosjekt på Nasjonal
nettside

3)Silje Birkenes/Bjørg
Hansen

4) Oppdatere egen lokal nettside

4)Silje Birkenes/Bjørg
Hansen

1)Planlegge ny utgave ”Fagnyheter”

1)Signe N/Tone og Laila
R

2)
3)

2)Laila/Styringsråd
3) Laila Refsnes

Juni

1) 1.)Arrangere Fag- og Utviklingsråd
2) Utgivelse av Fagnyheter
3) Arrangere Sommerfest
4) Regional Nettverksamling

Juli

August

September

1) Arrangere idrettsdag

Oktober

November

Desember

1)Fag- og Utviklingsråd
2)Utgivelse av Fagnyheter

