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Historikk
1996: Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo fikk tilskudd fra
geriatriprogrammet til å utarbeide en nasjonal plan for Undervisningssykehjem.

1999-2003: Planen ble støttet av Sosialdepartementet i 1999 og innebar
underprosjekter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø .

2001:Karasjok ble definert som et eget prosjekt med fokus på den samiske
befolkningen.

2004: Undervisningssykehjemmene ble etablert som en fast ordning. Satsingen
ble forankret i St.meld. nr.25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening.
Framtidas omsorgs - utfordringer", Omsorgsplan 2015 og delplanen
"Kompetanseløftet".
2005: Undervisningssykehjemmet i Songdalen, Songdalstunet, ble etablert som
ett av de seks undervisningssykehjemmene. Abildsø om undervisningssykehjem
i Oslo.
2008: Målet om undervisningssykehjem i alle fylker i Norge ble nådd. Hvert av
de 6 hoved undervisningssykehjem fikk “satellittundervisningssykehjem”
innenfor sin helseregion. Hoved undervisningssykehjemmene hadde ansvar for
nettverk i sin region.
2009: Undervisningshjemmetjenester ble etablert i alle landets fylker.
Undervisningshjemmetjenestene ble i motsetning til
undervisningssykehjemmene organisert etter en modell der alle enheter fikk
tildelt samme ansvar og oppgaver i sitt fylke.
2011:
overordnet strategi
fikk undervisningssykehjemmene
og 2016: Med
Utviklingssentrenes
rolle2011-2015
i morgendagens
omsorgstjeneste.
hjemmetjenestene
navn
og og
ny organisering
logo. Fra 1.januar
2011 heter
Utviklingssentrenesnytt
videre
rolle
skal vurderes,
ogsatsingen
en innstilling
Utviklingssenter
for
sykehjem
og
hjemmetjenester.
Alle
enheter
fikk
status som
til Helse- og omsorgsdepartementet skal oversendes medio februar 2016.
utviklingssenter
med
samme ansvar
og oppgaver.
Helsedirektoratet
oversender
innstilling
til Helse- og omsorgsdepartementet
medio februar, slik at eventuelle endringer først vil gjelde fra 2017.I 2016 skal
utviklingssentrene fortsette å jobbe i tråd med dagens strategi for
utviklingssentrene
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Innledning
Åfjord kommune er vertskommune for Utviklingssenter for Hjemmetjenester i
Sør-Trøndelag. Vi er lokalisert ved Åfjord Helsesenter og ble etablert i 2009 som
undervisningshjemmetjeneste. UHT har et godt samarbeid med
Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag (USH) beliggende 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.

UHT arbeider 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
 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 gjennomføres det fagdager, nettverksarbeid, workshops,
konferanser og regional samling for utviklingssentrene i Midt-Norge.
Formidling, implementering og spredning av arbeidet som gjøres er en viktig
del av planen.
Kunnskapsbasert praksis er implementert og benyttes som metode innenfor
alle satsningsområdene.
Alle Utviklingssentrene i landet er blitt evaluert i 2015 av Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR) i oppdrag av Helsedirektoratet. Evalueringen er
gjennomført i samarbeid med Nordisk institutt for studier, forskning og
utdanning (NIFO). Helsedirektoratet mottok evalueringsrapporten Veien videre
høsten 2015. Ny strategi skal legges frem i 2016.
Året 2015 har vært et aktivt år med engasjerte fagpersoner som har jobbet på
tvers av fagprofesjon og kommuner.
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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.
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 slutten av 2015 startet et prosjekt i 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.
Takk til alle våre samarbeidspartnere for et aktivt og utviklende år. I 2016 vil vi
fortsatt jobbe innovativt med forbedringsarbeid fokus på pasientens
helsetjeneste.

1. Organisering
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (UHT) skal gjennom den
nasjonale satsningen støtte utprøving av ulike modeller for kvalitetsforbedring,
spre kunnskap om forskning og kvalitetsforbedringsarbeid, samt være et
virkemiddel for implementering av nasjonale føringer i praksis innen helse- og
omsorgssektoren. Som utviklingssenter skal vi bidra til å styrke kvaliteten på
tjenestene til eldre i pleie og omsorgstjenestene gjennom systematisk
utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og lokale helsepolitiske føringer. Dette
finansieres gjennom vertskommunetilskudd og basistilskudd fra
Helsedirektoratet samt kompetansemidler fra Fylkesmannen.
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Fag og Utviklingsråd for UHT Sør-Trøndelag
Eli Braseth

Sektorsjef Helse og velferd

Åfjord kommune

Laila Refsnes

Leder UHT

Åfjord kommune

Bjørg Hansen

FoU koordinator

UHT Sør-Trøndelag

Barbro Ugedal

Leder Demensteam

Åfjord kommune

Berit Wicklund

Leder Fosen Helse

Ørland Kommune

Bjørg H Østnor

HIST

Ragnhild B Vardehaug

HIST

Grete Samstad

Helsefaglig sjef

St. Olavs Hospital

Susan Saga

Førsteamanuensis

SOF, Midt

Anne M Aaknes

Brukerrepresentant

Eldrerådet

Siri Ramberg Stav

Rådgiver

Fylkesmannen S/T

Kristin Haarberg

Enhetsleder

Søbstad Helsehus

Signe Nyrønning

FoU-koordinator

USH, Søbstad Helsehus

Kirsten Lange

Leder

SOF, Midt

Gjennomført 2 møter i 2015

UHT har hatt følgende bemanning i 2015:
Driftsleder

20 %,

Fagutviklingssykepleier 60 %
Prosjektmedarbeidere

30 %

Velferdsteknologi

50 % delt med USH, Søbstad Helsehus

Andre ansatte som er faglig tilknyttet sentret:
Fosen Helse

6

1.1 Målsetting
Overordnet strategi 2011-2015 for utviklingssentrene er beskrevet og utgitt av
Helsedirektoratet; IS-1858.

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

Satsingsområder:
 Samhandling
 Pasientsikkerhet
 Hverdagsmestring – rehabilitering
 Velferdsteknologi
 Demens
 Aktivitet, trening og folkehelse
 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 Helhetlig og omforent tjenesteprioritering

UHT Sør-Trøndelag legger ut prosjekter og aktiviteter på lokal og nasjonal
nettside
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WWW.afjord.kommune.no
WWW.utviklingssenter.no

I 2015 etablerte USHT S/T egen
facebookside for å dokumentere ulike
arrangementer, spre kunnskap og
invitasjoner og gjøre oss mer synlig blant
kommunene i fylket. Vi har stort sett
publisert bilder og tekster fra fagdager
og kurs, samt lagt ut lenker til aktuelle
publikasjoner og tidsskrift.

1.2 Sentrale samarbeidspartnere
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Nord-Trøndelag (HiNT)
USHT har samarbeidsavtaler med høgskolene. Partene samarbeider om
praksisstudier, undervisning, fagutvikling og forskning. HiST er representert i
styringsråd/fag – og samarbeidsråd ved USHT.

Senter for omsorgsforskning (SOF) Midt-Norge
Samarbeidet foregår både på nasjonalt og regionalt plan. Samarbeidet består i
å legge til rette for og delta i forsknings- og utviklingsarbeid, samt spredning av
erfaringer og resultater. SOF Midt-Norge er representert i styringsråd/fag- og
samarbeidsråd, og det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene.

Fylkesmannen i Sør – Trøndelag (FM)
Fylkesmannen er en viktig samarbeidspartner og støttespiller både faglig og
økonomisk for USHT i fylket. Representant fra FM sitter i styringsråd/fag- og
samarbeidsråd ved USHT.

St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF
Samarbeidet er knyttet til ulike prosjekter og forskningsarbeid samt
undervisning. Det foreligger samarbeidsavtaler mellom partene, og både St.
Olav Hospital og NTNU er representert i styringsråd/fag- og samarbeidsråd ved
USHT. Sør-Trøndersk Demensforum er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital,
USH/Trondheim kommune og FM.
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Ressurssenter for Demens i Trondheim kommune
Via demensteam er det knyttet kontakt for felles faglig utvikling gjennom
ressurspersoner og demensteam.

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling.
Samarbeidet har vært knyttet til formidling og spredning av erfaringer i
nettverk med de kommunene som har blitt tildelt midler via tilskuddsordning
”lindrende behandling og omsorg”.

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

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 (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.

2. Pådriver for fag og tjenesteutvikling innen lokalt og
nasjonalt definerte satsingsområder
UHT er pådriver for å etablere samarbeidsprosjekter på tvers av kommuner i
fylket. UHT Sør-Trøndelag har erfaring og stor tro på at fellesprosjekter vil bidra
til utvikling og kompetanseheving for flere hjemmetjenester og sykehjem i
fylket. Vi har stor aktivitet. Økende etterspørsel fra kommuner lokalt, regionalt
og fra andre steder i landet. Vi har flere interkommunale prosjekter.
Vi deltar i forskningsprosjekt sammen med NTNU, Sintef. Vi deltar i forskning
initiert av Senter for Omsorgsforskning og andre.
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Fagnett er en primært nettbasert organisasjonsform som har til hensikt å
utvikle faget, samle kompetanse og utveksle informasjon og erfaringer innen
fagfeltet lindrende behandling, demens, diabetes, dokumentasjon, hygiene og
velferdsteknologi og meldingsutveksling

2.1 Fagutviklingsgruppe i sykepleie Fosen (etablert 2012)
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 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 2020) og Demensplan 2020. Faggruppen har 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. Samarbeidet har også bidratt til tettere
samarbeid mellom første og andrelinjetjenesten.

2.2 IKT samhandling - Elektronisk meldingsutveksling mellom PLO
kommune / helseforetak.
Bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger og helseforetak i 3 år har
gitt en mer effektiv hverdag for ansatte og bedret kvaliteten av
informasjonsoverføring. Rett informasjon til rett tid. Fokuset er å kvalitetssikre
Pasientforløpet ved inn og utskrivning fra sykehus/kommune. Bedre malverktøy for meldingsutvekslingen mellom sykehus/kommune og
kommune/sykehus.
Resultat 2015:
Det er etablert ei faggruppe for alle kommuner som har Fagprogrammet Profil
omsorg i Sør-Trøndelag. Gruppa samarbeider med KomUT 2015 – 2017.
Gjennomført 2015:
 Implementere nye vedtatte avtaler og maler for inn og utskrivning av
pasienter i Profilkommunene
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Veien videre:
UHT Sør-Trøndelag har deltatt i denne faggruppen som har som mål og:
 Øke kvaliteten i bruken av meldinger
 Øke kvaliteten i bruken av pleie- og omsorgsektorens EPJ – (”best
practice”)
 Videre bedding innenfor flere tjenesteområder (psykiatri, legevakt, KAD,
ergoterapi, fysioterapi og helsestasjon) i 2016
Prosjektansvarlig: Regionansvarlig Profil Fosen, Bjørg Hansen UHT

2.3 Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester
Ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge
hender” er riktig legemiddelbruk. Feilmedisinering fører hvert år til unødige
lidelser for mange pasienter. Ifølge pasientsikkerhetsprogrammet skyldes minst
en av ti sykehusinnleggelser feil bruk av legemidler og en tredjedel av
sykehjemspasientene bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. Det pekes
også på viktigheten av etablering av faste rutiner for samarbeid mellom
fastlegen og hjemmetjenesten (Helsedirektoratet, udatert).
USHT Sør-Trøndelag (USH Søbstad helsehus og UHT Åfjord kommune) startet
planleggingen av læringsnettverk i riktig legemiddelbruk i januar-2015.
Læringsnettverket strekker seg fra september- 2015 til april-2016, med 3 felles
samlinger i Trondheim. Vi søkte fylkesmannen i ST og fikk innvilget økonomisk
støtte.
Tiltakspakken omfatter:
 Strukturerte, tverrfaglige legemiddelgjennomganger (LMG)
 Implementering av kartleggings- og vurderingsverktøy
 Bedring av kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal/ EPJ
 Samstemming av legemiddellister
Mål:
Implementering av tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i deltakende
kommuner i Sør-Trøndelag i løpet av våren-2016
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Gjennomføring:
I slutten av april 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, 09.09.2015 var 20 team klar til forbedringsarbeid. I løpet av høsten
valgte 1 kommune med 9 deltakere å trekke seg på grunn av ressursmangel.
Noen har avsluttet læringsnettverket pga sykdom, ny jobb eller
svangerskapspermisjon, og noen har kommet til. Per 31.12.2015 deltar 13
kommuner med 77 deltakere, fordelt på 18 team.
Første samling ble avholdt 09.09.2015 i Trondheim. Foredragsholdere var
Fylkeslegen i S-T, seniorrådgiver fra pasientsikkerhetsprogrammet,
kommunefarmasøyt fra Trondheim kommune og sykepleier fra Nord-Trøndelag
som tidligere har jobbet med læringsnettverk for riktig legemiddelbruk.
Store deler av dagen ble benyttet til gruppearbeid i egne team og opplæring av
måleansvarlige.
3 erfarne helsepersoner er innleid som veiledere (1 sykepleier/ fagleder, 1
farmasøyt og 1 sykepleier). Alle teamene i læringsnettverket er fordelt på
veilederne. I tillegg har en ansatt på USH fått spesiell opplæring i Extranet, og
er kontaktperson for teamenes måleansvarlige, om disse skulle ha utfordringer
med målingene. De 3 veilederne var til stede ved 1. samling. De presenterte seg
og hjalp ”sine” team under gruppearbeidet.
Deltakernes evaluering av 1. samling var positiv. De vurderte nytteverdien av
de ulike foredragene som høy, hjelpen de fikk fra veilederne som nyttig og
totalopplevelsen av første samling ble vurdert til mellom bra og svært bra.
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Foreløpig resultat:
I desember-2015 sendte teamene statusrapport til USHT. Vi mottok
statusrapporter fra 16 team. Noen team har kommet godt i gang, mens andre
er i større grad i en forberedelsesfase. Det som går igjen er at alle jobber mye
med resten av personalgruppa med informasjon, motivasjon og delegering. De
fleste har hatt møter med ansvarlig lege og godt over halvparten samarbeider
med farmasøyt i egen kommune (5 leger, men ingen farmasøyter er blant
deltakerne). Mange jobber for å opprette strukturer for dokumentasjon i EPJ
og de fleste har møtt utfordringer med Extranet. Da rapportene både er
generelle og spesifikke, kan vi ikke presentere konkrete resultat, men etter en
sammenfatning av alle statusrapportene kan vi konstatere at det har vært
omtrent 57 legemiddelgjennomganger, omtrent 70 samstemminger av
legemiddellister, omtrent 102 indikasjonsskrivninger blant pasienter i SørTrøndelag høsten – 2015, som følge av læringsnettverk i Riktig legemiddelbruk!
Prosjektleder UHT: Gunnveig Å Ugedal
Kontaktperson USH: Sissel Kvam og Tone Dypaune
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2.4 Demensomsorg, UHT
Teamet er tverrfaglig sammensatt og er etablert som en del av kommunens
tjenestetilbud. Det består av lege, sykepleiere, ergoterapeut og
omsorgsarbeidere/hjelpepleiere med fagskole eller videreutdanning innen
demens. Demensteamet i Åfjord samarbeider tett med UHT Sør-Trøndelag i
ulike prosjekter.
Åfjord kommune, Pleie og omsorg har drevet målrettet demensarbeid siden
2004. Dette er den andre Demensplanen for Åfjord kommune basert på Helseog omsorgsdepartementets Demensplan 2020 som ble lansert av Bent Høie på
Demensdagene i Oslo desember 2015.
Demensvennlig samfunn:
I juni 2015 var det enighet i kommunestyret at Åfjord kommune skulle bli Et
mer demensvennlig samfunn, Som første kommune i Sør-Trøndelag og som
nummer 9 i landet! Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje
for Et mer demensvennlig samfunn er at mennesker med demens skal møte
forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger
hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter,
som for eksempel:
 Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige
myndigheter.
 Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturtilbud som
bibliotek, kino og konserter.
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat
service-næring, som bibliotekarer, butikkmedarbeidere, servitører, bussjåfører
og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de
best mulig kan møte mennesker med demens.
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.
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Helse og Velferd jobber ut ifra dette i samarbeid med Demensteamet og UHT
Sør-Trøndelag. I disse planene har vi til nå:








skaffet oss el sykler
ny utescene
det er bygget friluftsbarnehage
aktivitetspark og ny sansehage er under utarbeidelse
det er planlagtundervisning til næringene i Åfjord
prosjekt aktivitetsvenn er i gang
prosjekt Social Priming med Sintef og NTNU (mennesker+fysiske
rom+interaktive rom=sosial arena)
 vi har hatt dialogcafe for ansatte, pårørende, eldrerådet, råd for
funksjonshemming, Åfjord helselag om demensvennlig samfunn. Her
stilte vi spørsmål hvordan vi kan tilrettelegge til mer aktivitet og
involvering i det daglige på helsesenteret og omegn.
 i forbindelse med at nye omsorgsboliger blir bygget ser vi muligheten til å
bruke interiørarkitekt på å se på kantina om den kan gjøres mer vennlig
og muligheten for å få til et lite mathjørne

I Åfjord kommune ble demenskontrakt underskrevet juni 2015. Som første
kommune i Sør-Trøndelag og som nummer 9 i landet!
Mål:
Å utvikle økt kunnskap i tillegg til økt samhandling og samarbeidskompetanse.
Pårørendeskoler og samtalegrupper. Målsettingen med pårørendeskoler er å gi
pårørende økt kunnskap om sykdommen, gi innsikt i metoder for
kommunikasjon og samhandling, gi informasjon om rettigheter og aktuelle
lover, møte pårørende i samme situasjon og knytte kontakt med
demensteamet. Parallelt med pårørendeskole ble det arrangert kafe` for
personer med demens med god hjelp fra frivillige fra pensjonistforeningen.
Veien videre:
Åfjord kommune er på sjette året Utviklingssenter for hjemmetjenestene i SørTrøndelag. Utviklingsarbeidet blir drevet av de ansatte og vi anvender metoden
«prosjekt i drift». Det vil si at vi arbeider systematisk med utviklingsarbeid som
en del av vanlig drift.
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Fortsatt å tilby dagaktivitet i hjemmet og dagaktivitet gjennom «Når øyeblikket
er viktig» for hjemmeboende med demensdiagnose. Oppfølging og veiledning
av «Dagaktivitetstilbudet for personer med demens». Holde kontakten med
samarbeidspartnere.

2.5 Aktivitet, trening og folkehelse
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. Medvirket til
etablering av aktivitetspark i forbindelse med ombygging av omsorgsbolig.
Artikkel: «Eldres erfaringer med fysisk aktivitet og trening –
fokusgruppeintervjuer med hjemmeboende eldre over 80» er publisert i
tidsskriftet Vård i Norden.
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 blir det dessuten gjennom
tiltaket med den ”kulturelle spaserstokken ”lagt til rette for arrangement. Det
gjelder årlige dansegalla, utflukter og sommerfest.

Trening 60 - 80+
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 20 personer fra 2014. Likeledes har
fysioterapeuter og fastlegene god kunnskap om tiltaket og bidrar til
rekruttering.
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Resultat:
Øke trenerkompetanse og oppstart av flere grupper:
 har i 2015 arrangert trenerkurs i samarbeid med LHL og Frivilligsentralen
 Lagt forholdene til rette for ta alle deltakerne kunne ta idrettsmerke i de
ulike aldersgruppene gjennom å arrangere en idrettsdag
Veien videre:
 Fysisk aktivitetssatsing; Oppsøkende virksomhet for å rekruttere flere
treningsgrupper, deltakere i samarbeid med ”Fysak” og Folkehelse Fosen
 Gjennomføre en årlig idrettsdag
 UHT har ansvar for kompetanseheving til trenere
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Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten
Tema: Frivillig arbeid:
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 sikre at det fortsatt blir plass til ”ildsjeler” og brukernære initiativer i
et mer profesjonalisert samfunn?









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 ble det etablert ei gruppe, inkludert UHT, for å medvirke til utarbeidelse
av Strategi for samhandling Åfjord kommune, frivillige lag og organisasjoner.
Ansvarlig: Laila Refsnes, Bjørg Hansen
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3. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,
lærlinger og studenter
3.1 Utviklingsprosjektet «Lær, reflekter og praktiser», UHT
Arbeidet har pågått fra 2012 og hovedmålet har vært å utvikle gode
praksisarenaer og styrke ansattes veiledningskompetanse. Vi har i de siste
årene arbeidet med å kvalitetssikre praksisfeltet slik at det skal stå i samsvar
med oppdragsgivers forventninger. Det er gjennomført opplæring av veiledere
og systematisert praksisløpet for å sikre en god veiledet praksis for de ulike
brukergruppene; elever, studenter, lærlinger og praksiskandidater. Det er
etablert kontakt med ulike utdanningsinstitusjonene for videre
utviklingsarbeid. UHT deltar også med generell informasjon til lærlinger, elever
fra videregående skole og grunnskole.
Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.
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4. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte

4.1 Demensomsorgens ABC
Demensomsorgens ABC er en
bedriftsintern, tverrfaglig
opplæringsmodell som består av
studiegrupper og fagseminarer.
I tillegg er det utviklet to studiepermer med hefter som tar opp ulike tema som
er relevant i demensomsorgen. Opplæringsprogrammet er en del av satsingen
på kompetanseheving i Demensplan 2015 og i Kompetanseløftet 2015.
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse har ansvaret for utvikling og
drift av opplæringsmodellen.
USH Søbstad Helsehus har i samarbeid med Aldring og Helse hatt oppfølging og
gjennomføringsansvar i deler av vårt fylke siden 2010. Fylket er fordelt mellom
USH Søbstad helsehus og UHT Åfjord, hvor UHT har ansvaret for
kystkommunene (11 kommuner), mens USH har for de resterende kommunene
(14 kommuner).
Demensomsorgens ABC, Miljøbehandling
Demensomsorgens ABC Miljøbehandling, er en videreføring av
Demensomsorgens ABC og går over ett år.
Resultat:
I 2015 har UHT i samarbeid med Kystressurs totalt arrangert 4 fagseminar med
forelesere fra blant annet Aldring og Helse, nærliggende kommuner, egen
kommune og St. Olavs Hospital. 9 kystkommuner har hatt deltagere på
fagseminarene i løpet av 2015. I Sør-Trøndelag har nå 24 av 25 kommuner
ansatte som har fullført eller er i løp med Demensomsorgens ABC og
Demensomsorgenes ABC Miljøbehandling.
Veien videre:
 UHT bistår kommuner ved oppstart av ABC.
 Arrangere fagdager for de deltagerne/kommune som blir ferdig med sine
permer ila 2016
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4.2 Prosjekt Dokumentasjon - 6 kommuner 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. Disse fikk i oppdrag å drive et prosjekt ut fra
mandat/ønske om å utvikle en kvalitetssikret dokumentasjonspraksis med sikte
på å bedre strukturen og kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie– og
omsorgstjenesten i kommuner på Fosen.
Hovedmål:
 Dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie– og omsorgstjenester i
kommunen skal foregå i Profil eller Gerica (elektronisk
pasientjournalløsning)
 Dokumentasjonen skal følge lover og regler både i forhold til struktur,
utførelse og faglig innhold
 Stor vekt på IPLOS
 Opprydding i Profil fagprogram
Delmål:
 Utarbeide og ta i bruk en felles veileder for dokumentasjon for å sikre
dokumentasjon som følger lover og regler både i forhold til struktur,
utførelse og faglig innhold.

Status:
Gjennom å få økt kunnskap om dokumentasjon og hvordan en kan forbedre
dokumentasjon og kvaliteten i pasientjournalen, og den enkelte helsearbeider
sitt ansvar for daglig dokumentasjon har prosjektgruppa utarbeidet en veileder.
Den er planlagt ferdigstilt i februar 2016.
Veien videre:
Testing av ferdigstilt veileder i dokumentasjon i alle Fosen kommunene
 Ferdig produkt vil bli implementert i 2016
 Prosjektet gjennomføres fra januar 2014 til januar 2016
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 Fagdager vil bli arrangert medio mars 2016 for ressurspersoner for
implementering i egen organisasjon i den enkelte kommune
2016 vil det bli utført en kartlegging av dokumentpraksis for implementering og
en evaluering av praksis etter 1-2 år ofr å se om dette har ført til en
gevinst/bedret dokumentajon for sykehjem og hjemmetjenesten.
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Silje Birkenes / Bjørg Hansen og
prosjektleder Karen Rask Aune

4.3 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt
Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing
innenfor tjenestetilbudet 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. Ressursteam i lindrende behandling
skal ha fokus på symptomlindring. Det har vært fokus på bruk av felles
smertekart som ble tatt i bruk fra 2012 etter endt prosjekt i smertekartlegging.

Prosjektet:
Det er et interkommunalt prosjekt hvor UHT samarbeider med FosenHelse IKS,
kommuner og kreftkoordinatorer. Målet er å utarbeide en felles veileder for
palliativ pleie for Fosen-kommunene. Prosjektet har en varighet fra 2014 til
2016. Prosjektgruppen består av 13 sykepleiere, 2 leger og kreftkoordinator
som prosjektleder. Prosjektet ble innledet med en spørreundersøkelse til alle
ansatte i Fosen 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».
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Veien videre:
 I samarbeid med Senter for samhandling og telemedisin skal det utvikles
en elektronisk opplæringsmodul /2 timers kurs. Ferdigstilles ila tidlig vår
2016
 Veilederen skal implementeres i alle kommuner
 Undervisning og kompetanseheving i form av e-læringskurset
 Implementering
 Evaluering
Finansiering: Helsedirektoratet
Prosjektleder: Kreftkoordinator Merike Pallas
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Liv Kirsti Hårstad og Silje Birkenes /
Bjørg Hansen

4.4 Hverdagsmestring / rehabilitering
Hverdagsrehabilitering: ”Hva er viktig i ditt liv nå?”
Et steg foran
Fra behandling til forebygging. Fokuset er på å hjelpe innbyggerne til å kunne
bo og klare seg i eget hjem så lenge som mulig. Kommunene må ruste opp og
effektivisere sitt tjenestetilbud. I framtida vil vi ikke ha tilgang på nok personer
til å yte alle tjenestene så vi må tenke i nye baner. Hverdagsmestring/
rehabilitering vil styrke fremtidens eldre, slik at de i større grad blir i stand til å
mestre egen tilværelse. Ideen er at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig,
selvhjulpen og aktivt deltakende i eget liv så lenge som mulig.
I 2015 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?” Hverdagsmestring vil foregå i eget hjem med vanlige
hverdagsaktiviteter som brukes i opptrening og forebygging av funksjonstap.
Det har vært oppstart av prosjektet i 2014/2015 ved å ha etablert
prosjektgruppe.
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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.
Målgruppen er hjemmetjenestens brukere /pasienter
 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
Resultat 2015:
Utarbeidet prosjektbeskrivelse.
I 2015 har fokuset vært kompetanseheving i hverdagsrehabilitering,
tankesettet ”hverdagsmestring” ansattes kompetanse i forhold til kartlegging,
evaluering og justering av igangsetting av tjenestetiltak.
Fra eks: ”Hva trenger du hjelp til?” til ”Hva kan trenes og tilrettelegges for at du
mestrer det du ønsker?”. Hverdagsrehabilitering /mestring vil foregå i eget
hjem, vanlige hverdagsaktiviteter brukes i opptrening. Gjennomført kurs i
motiverende samtale våren 2015. Opplæring av ansatte i Motiverende
intervju.
Veien videre:
 Kurs i motiverende intervju høst 2015 med påfølgende ny samling mars
2016
 Utprøving av trygghetspakken hos en aktuell bruker i Åfjord
 Ansatte bruker nytt kartlegging og utredningsverktøy i forbindelse med
tildeling av hjemmetjenester.
 Utvikle verktøy og måleskjema for hjemmerehabilitering
 Etablere en tverrfaglig innsatsgruppe som kartlegger hjemmesituasjonen
når det første hjelpebehovet oppstår. (Samarbeid mellom sykepleier,
ergoterapeut og fysioterapeut)
 Etablere tettere og systematisert samarbeid med ansatte
/ressurspersoner ved sykehjemmet i forbindelse med tilbakeføring av
brukere i korttidsopphold
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 Tidlig tverrfaglig innsats i samarbeid med bruker og pårørende;
”Fra eget hjem og hjem igjen»

Prosjektleder: Ergoterapeut Karin Dokset
Prosjektansvarlig UHT: Bjørg Hansen
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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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5. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse – og
omsorgstjenestene
5.1 Velferdsteknologi
Status:
Implementering av ny teknologi i helse og omsorgtjenesten oppleves
ressurskrevende og utfordrende. Dette fordi nye systemer gjerne krever
endring i struktur og prosedyrer, tilegnelse av nye kunnskaper og ferdigheter
og nye oppfatninger og tenkemåter. Samtidig ser vi at velferdsteknologi kan
være en av driverne som skaper innovasjon i helse- og omsorgstjenestene våre.
Erfaringene våre er at det krever mye kartlegging og oppfølging med å etablere
et tjenestesystem for å håndtere velferdsteknologi, men at det er en absolutt
nødvendighet. Tilbakemeldinger fra pårørende er udelt positive. De opplever
økt trygghet ved at de kan finne personen raskt, minsker bekymringer,
brukerne får fortsatt være fysisk aktiv. Det kan også bidra til at pårørende kan
stå lenger i jobb og mestre hverdagssituasjon bedre. Man har også hatt
bruker/pårørende som fikk prøve ut GPS funksjonaliteten på 14 dagers
utenlandsreise. Brukerne uttrykker derimot misnøye mot at GPS -enheten er
for stor og at den enten må bæres rundt halsen eller oppbevares i lomma.
I etterkant av oppstart og utprøving har KS utarbeidet et "Veikart for
velferdsteknologi". Dette er et hjelpemiddel for alle som jobber med
velferdsteknologi i kommunene. Veikartet gir veiledning i hvordan
velferdsteknologiprosjekter kan drives fram i praksis, og vil lose fra start, via
utprøving og tilpassing, til bruk og ny praksis i egen kommune.
Faggruppene stiller spørsmål om alle ansatte til enhver tid skal utføre
sporingstjeneste eller om det skal tilknyttes en alarmsentral. Det har krevd mye
ressurser med opplæring, sikring og bruk av GPS i daglig drift. Noe nettverksproblem er også registrert, men mindre enn forventet.
Det har vært kontinuerlig opplæring i sporingsteknologi. Det er erfart at
teknologien også kan bidra til å forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt
samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.
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UHT har vært aktiv med i utprøving og etablering av ulike velferdsteknologi hos
hjemmeboende. Det være seg Facetime, GPS-sporing, memoplaner (Digital
kalender med påminnelsesfunksjon), spillteknologi, sensorteknologi i fall, lys og
brann. Frigjort superbruker fra UHT/Åfjord for å bistå samarbeidende
kommuner med innføringen av velferdsteknologi og nettverksarbeid.
I løpet av 2015 har vi utarbeidet prosedyrer for hvordan sporingsenheten skal
brukes, og hvordan meldinger og alarmer skal behandles. Informasjon om
brukernes bevegelsesmønster er lagret/dokumentert i fagprogrammet Profil.
I 2015 har det vært videreføring av samarbeidet med Helsedirektoratet
angående Trygge Spor. I samarbeid med Sintef, og Trondheim og Bjugn
kommune ble det utviklet en modell for tjenesteforløp som egner seg til små
kommuner som er implementert i kommunene.
Veien videre:
 Nasjonale forventninger fremover vil være utprøving av minimum 30
enheter GPS på Fosen. UHT- Åfjord er en ressurskommune og vil delta i
nasjonalt nettverk. Dette krever ny organisering og prosjektbeskrivelse
med interkommunalt samarbeid. Erfaringer viser at små kommuner står
foran helt andre utfordringer enn store kommuner. Mye på bakgrunn av
lave brukstall av hver enkelt teknologi. Overvåkning er en stor «tidstyv»
for de små kommunene. Alle forskjellige signaler må mottas og dette
krever tid og oppmerksomhet.
 Videreføring av teknisk GPS utvikling. Nye typer med andre
funksjonaliteter utprøves videre i 2016. Utvikling av teknologi i tett
samarbeid med SINTEF og leverandører. Innføring av den nye
teknologien krever nye rutiner og nye prosedyrer som regner med
relevant lovverk som skaper tydelige rammer til ansatte og brukere.
 I 2016 skal vi fortsette med å få rutiner på plass og vi skal bestemme
hvilken plass GPS skal få i tjenesteløpet og hvilken rolle GPS skal spille i
det totale tilbudet fra hjemmetjenesten.
Prosjektleder: Renske Jelsma
Prosjektansvarlig UHT: Guri By Flenstad og Bjørg Hansen
28

Det Midtnorske prosjektet for Velferdsteknologi er avsluttet.
Deltakerne hadde gode erfaringer med samarbeidet og besluttet videre arbeid
med erfaringsspredning og kompetanseutvikling i det enkelte fylke og i
samarbeid i nettverket.
Det er tildelt midler til Det Midtnorske velferdsteknologiarbeidet også på årets
statsbudsjett. Fylkesmennene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og
Romsdal så behovet for fortsatt satsing på området. Spesielt aktuelt er det nye
Veikart for Velferdsteknologi versjon 2.
Fylkesmennene tildelte Nettverk for Velferdsteknologi i Midt-Norge ansvar for
informasjon og opplæring i bruken av veikartet for kommunene i de tre
fylkene. Det opprettes derfor en stilling tilknyttet USHT Sør-Trøndelag i 40 % ut
2016 for å spre veikartet og for å implementere velferdsteknologi i de øvrige
kommunene. Og det etableres en kontaktperson i hver enkelt kommune som
skal danne et nettverk for å jobbe med velferdsteknologi.
Utviklingssentrene skal gjennom visjonen «utvikling gjennom kunnskap»,
være pådrivere for kunnskap og kvalitet i hjemmetjenester og sykehjem.
Fra 2011 har Utviklingssentrene blitt oppfordret til og:
• Etablere samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer og stimulere til
samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og fagområder.
• Arbeide for at forskning i kommunen har den nødvendige materielle
tilrettelegging.
• Tilrettelegge arbeidsmessig og bidra til gjennomføring av mastergrads-,
doktorgrads -og andre forskningsprosjekter.
• Bidra til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas
i bruk.
• Være pådriver for å implementere forskning som en naturlig del av
praksis.
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Hva er forskning?
Forskning kan defineres som
virksomhet av original karakter
som utføres med vitenskapelig
Metodikk for å skaffe til veie ny
kunnskap. Forskningen
kvalitetssikres gjennom fagfelle vurdering ("peer review") og
publiseres i forskningstidsskrifter.
(fra Helsedirektoratet: Utvikling
gjennom kunnskap,
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester - en nasjonal
satsing Overordnet strategi 20112015).

Hva er utviklingsarbeid?
Utviklingsarbeid kan defineres
som systematisk virksomhet
rettet mot å utvikle eller
videreutvikle modeller, prosesser
og systemer med den hensikt å
forbedre tjenestene. Med
modeller mener vi beskrivelser
og fremstillinger av innholdet i og
organiseringen av tjenestene
inkludert lokale retningslinjer,
prosedyrer, sjekklister osv. (fra
Helsedirektoratet: Utvikling
gjennom kunnskap,
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester - en nasjonal
satsing Overordnet strategi 20112015).

Forskernettverk
Kommuner har i liten grad hatt tradisjon
for å omdanne kunnskapsbehov til
forskbare problemstillinger. Kommuner er avhengige av samarbeid med
akademiske institusjoner om utforming og gjennomføring av
forskningsprosjekter.

Utviklingssentrene har bidratt til godt samarbeid med sykehjem og
hjemmetjenester i andre kommuner i fylket og landet. Tett samarbeid med
utdanningsinstitusjoner og forskermiljø har medvirket til å sikre kompetanseog kvalitetsutvikling. Arbeidet har også bidratt positivt til fokus på forskning,
medvirket til økt forståelse av at det er en nødvendig satsing i kommunal
virksomhet og tjenesteyting.
Hvorfor forskning i kommunene?
Kommunesektoren har en sentral rolle i folkehelsearbeidet. Det er avgjørende
at vi har effektive og behovstilpassede tjenester for at flest mulig er friske
lengst mulig, og for at tjenestene skal være økonomisk bærekraftige over tid.
Dette krever økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning i
kommunesektoren. Helse- og omsorgstjenesteloven av 2012 tydeliggjør
kommunens ansvar for å medvirke til, og legge til rette for forskning.
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St.mld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen legger vekt på at pasientene
skal behandles på lavest mulig omsorgsnivå og oppgavene til den kommunale
helsetjenesten endres. I dag er helseforskningsinnsatsen i liten grad rettet mot
primærhelsetjenesten, og står ikke i forhold til utfordringene og de store
offentlige ressursene som brukes i kommunene. Forskning i helse- og
omsorgssektoren må reflektere sektorens behov, og sektoren må derfor
påvirke forskningsprogram og -virkemidler.
KS (Kommunesektorens organisasjon) ønsker mer forskermedvirkning i
kommunale utviklings- og innovasjonsprosesser, og en forskning som bidrar til
praksisendring i kommunesektoren. Det er også sterkt behov for
forskningsformidling som faktisk fører til økt kunnskap, læring og bruk i praksis.
Med forskjellige fokusområder og problemstillinger, vil ikke
forskningsresultatene fra spesialisthelsetjenesten gi kommunene de svarene de
har behov for. Det oppleves at praksisnære prosjekter hvor kommuner møter
forskere er mer nyttige for primærhelsetjenesten.

Problemstillinger som det forskes på i kommunene er blant annet:
 Livsstilssykdommer.
 Tjenesteutfordringer i forbindelse med at det blir flere eldre og økte
forventninger i befolkningen.
 Teknologiutvikling.
 Oppgaveoverføring fra 2. linjen.
 Sammensatte sykdomsbilder.
Strategien HelseOmsorg21 sier:
«Vi må i større grad få forskningsbasert profesjonsutdannelse og -utøvelse. Det
må avsettes betydelige midler og utvikles et system mellom forsknings- og
utdanningsinstitusjoner og kommunene, som sikrer forskning av høy kvalitet.
Forskningen må være relevant for kommunenes ansvarsområder innenfor
forebygging, helse og velferd.»
Videre anbefaler HelseOmsorg21 at kommunenes medvirkningsansvar for
forskning forsterkes og tydeliggjøres ved å omfatte deltakelse i samarbeid om
og finansiering av forskning på regionalt nivå og deltakelse i utviklingen av en
instituttsektor for kommunesektoren. Dette må ledsages av en nasjonal
konkurransearena for forskning for, i, med og på kommunene.
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Kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet og sikkerhet vil
bidra til kunnskapsutvikling. God kommunal planlegging med fokus på
stimulerende fagmiljøer vil forhåpentligvis øke rekruteringen av kvalifisert
helsepersonell til kommunene.

Senter for omsorgsforskning
Sammen med Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem er
opprettelsen av omsorgsforskningssentrene en helhetlig nasjonal satsing i tråd
med Omsorgsplan 2015. Fem regionale sentre er knyttet til hver sin helseregion
og ulike utdanningsinstitusjoner. Omsorgsforskningssentrene skal samle,
produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. De skal yte
forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklingssentrene og utføre
praksisnær forskning i primærhelsetjenesten i samarbeid med
utviklingssentrene.
Utfordringer og veien videre
Vi er kastet ut i en samhandlingsreform der vi har fått en rekke nye oppgaver,
men har kanskje ikke fått mulighet til å utvikle kunnskapen godt nok på
forhånd. Fra politisk hold legges det økt vekt på folkehelsearbeidet i
kommunene og på innsatsen i primærhelsetjenestene. Dette er store oppgaver
som må ha en bred og tverrsektoriell tilnærming.
I kommunene brukes det både tid og penger på prosjekter som i en del tilfeller
mangler en dokumentert effekt, eller gir ønsket resultat. Nye tjenester/tiltak
skal kunne dokumentere effekt og måloppnåelse ved hjelp av forskningsbasert
kunnskap. Vi vil derfor stille spørsmålene:
• Har kommunene tilstrekkelig oversikt over alle prosjekter, og nytten av
prosjektene som har vært gjennomført de siste 4 årene?
• Hvem og hvordan ”tar vi vare på” all kunnskap som prosjektene tilfører
oss?
• Bruker vi resultatene rett i utforming av tjenestene våre, eller blir vi
historieløse?
• Hva er det vi ønsker å drive med i kommunene, hva kan vi drive med og
vet vi nok om hva forskning innebærer?
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• Har kommunene gode nok strukturer og ressurser knyttet til hvordan en
skal:
o Velge ut «de rette» prosjektene?
o Styre prosjektene?
o Evaluere prosjektene?
o Implementere prosjektene i drift?
 Vil det i fremtiden være slik at de kommuner som klarer å bygge opp god
forskerkompetanse vil stå først i køen når nye finansieringsordninger
kommer på plass?

5.2 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsprosjekter i 2015 med UHT Sør-Trøndelag:
"Frivillighetens plass i distriktskommuners eldreomsorg». Prosjektet er
godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Veiledere i
mastergradsstudiet er Rose Mari Olsen og Lars Lilja.
«Sykepleierens opplevelse og erfaring av dokumentasjon om eldres psykiske
helse».
Senter for omsorgsforskning (SOF) Midt-Norge gjennomførte et
forskningsprosjekt kalt «Pasientsikkerhet og dokumentasjonspraksis i
hjemmetjenesten». Åfjord kommune ved hjemmetjenesten deltok.

5.3 Helhetlig og omforent tjenesteprioritering
UHT i Sør-Trøndelag og NTNU Samfunnsforskning arbeider med prosjektet «Når
vi ikke kan gjøre alt».
«Om prioritering ved knapphet på ressurser.» Arbeidet er i forprosjekt-fasen,
og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er aktivt involvert i prosessen og støtter
forprosjektet med skjønnsmidler.
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Kort og godt skal prosjektet utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre
sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helseog 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.

Situasjonsbeskrivelse i helse og omsorgstjenesten
Hverdagen i helse- og omsorgstjenesten preges av knappe ressurser og stram
prioritering. Politikere vedtar innstramminger og kutt i budsjetter samtidig som
det forventes at dette ikke går ut over forsvarlighet og verdighet. Enhetsledere
må tilpasse daglig drift til tilgjengelige ressurser som best de kan, mens det er
de operative helsearbeidere ute i pleien som har ansvaret for at tjenestene
fortsatt er forsvarlige. I en slik situasjon med svært stram prioritering oppstår
det lett avvik. Etter noe tid vil avvik bli så dagligdagse at vi får det som kalles
”normalisering av avvik”. For helsepersonell blir det et kontinuerlig press mht.
oppgaver og tilgjengelig tid, de må prioritere hardt og ofte gå på akkord med
egen etikk ifht hvordan oppgavene utføres.

Et igangsatt forprosjekt
I Åfjord kommune pågår et prosjekt for å utvikle en enkel metode for å
synliggjøre sammenhengen mellom tjenester og tjenestekvalitet i
institusjonsbasert hjemmetjeneste. Metoden handler om at de som arbeider
operativt gir en fargekodet vurdering av opplevd avvik i forhold til ønsket
tjenestenivå. I første omgang er dette et skjemabasert verktøy som
dokumenterer hverdagen til helsearbeiderne, konsekvensene av daglige
prioriteringer samt en operativ vurdering av nivået på tjenestene. Slik
dokumentasjon vil være et meget nyttig underlag i kommunikasjonen og
etablering av felles situasjonsforståelse oppover til ledelse og politikere.
Grunnprinsippet er at avvikenes konsekvenser defineres av de operative
nivåene, mens prioriteringer og beslutninger gjøres på et strategisk nivå.
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Det handler om å synliggjøre konsekvenser av avvik og å kommunisere dette til
de som tar beslutninger.
Forprosjektet gjennomføres 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. En arbeidsgruppe bestående av 8 helsearbeidere i
Åfjord kommune har sammen med NTNU Samfunnsforskning utarbeidet en
prototype på et enkelt skjemabasert verktøy med fargekoder for å angi opplevd
tjenestekvalitet i løpet av en vakt. Verktøyet er nå under utprøving for å få
erfaring med hvordan vurdering av tjenestekvalitet kan foregå på en praktisk
måte samtidig som det ikke blir en ekstrabelastning som kommer i tillegg til
andre rapporterings- og dokumenteringskrav. Neste steg i prosessen blir å
utarbeide en metode, både verktøy og prosesser, for å samle den enkeltes
vurderinger til en overordnet vurdering for en
gruppe, enhet eller for hele kommunen.
Forprosjektet gjennomføres i perioden august
2015 til februar 2016, og resultatene forventes å
danne grunnlag for en videreføring med mer
omfattende utvikling både av verktøy og
arbeidsprosesser knyttet til dette. Slik verktøyene
blir skissert så langt vil de om aktuelt kunne
digitaliseres på et senere tidspunkt

Verktøyet
Individuelle vurderinger
Verktøyet er utarbeidet for, og skal prøves ut
blant helsearbeidere i institusjonsbaserte
hjemme-tjenester, og tjenestene som vurderes er
definert med utgangspunkt i dette. I første
omgang er det kun hovedoppgavene som vurderes. Skjemaet vist til høyre er
første utgave av et skjema for bruk av helsepersonell etter endt vakt. De
enkelte oppgavene vurderes ihht en enkel fargeskala, der rød farge benyttes
hvis tjenesten, objektivt eller subjektivt, kan betegnes som uforsvarlig.
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Dette skjemaet er nå under utprøving blant 8 helsearbeidere for å få erfaring
med hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Det er så langt ikke definert hvordan den enkelte helsearbeider sine
individuelle vurderinger skal oppsummeres for å gjelde en gruppe eller en
avdeling. Dette må gjøres slik at det gir et godt bilde av totalsituasjonen.

Overordnede beskrivelser
En
overordnet
beskrivelse
av
situasjonen må ha en form som er
enkel å kommunisere. Det betyr at
detaljene må tas bort, men de
sentrale hovedtrekkene må være
synlige. Mens skjemaene for de
ansatte er laget slik at hver tjeneste
vurderes kun langs en dimensjon,
fargeskalaen, skal totalbildet være i to
dimensjoner,
der
den
nye
dimensjonen er: Pasientsikkerhet,
Verdighet og Omsorg. Figuren til
høyre viser en skisse for hvordan et to-dimensjonalt verktøy kan se ut.
Det antas et slikt skjema med innplasserte tjenester vil fungere godt i
kommunikasjonen mellom helsearbeidere, ledelse og politikere.
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6. Formidling og spredning
Konferanser, fagdager, fagnyheter og andre arrangement i 2015 UHT
som arrangør eller medarrangør
6.1 Facebookside for USHT
I februar etablerte USHT egen facebookside for å dokumentere ulike
arrangementer, spre kunnskap og invitasjoner og gjøre oss mer synlig blant
kommunene i fylket.
Vi har stort sett publisert bilder og tekster fra fagdager og kurs, samt lagt ut
lenker til aktuelle publikasjoner og tidsskrift.
Det er nå 418 personer som liker siden vår på facebook!

6.2 Work-shop for kommunene i Sør-Trøndelag
USHT har i gjennom flere år samarbeidet med flere kommuner i Sør-Trøndelag
på ulike måter, men ønsker en økt dialog. Våren og høsten 2014 var USHT
invitert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til å delta på dialogmøter med
kommunene i fylket. På disse møtene fikk USHT knyttet til seg kontaktpersoner
som arbeider med fag- og kompetanseutvikling i kommunene. Disse
kontaktpersonene ble invitert til en work-shop i januar 2015 der vi ønsket å se
blant annet på kommunenes satsningsområder og hva de ønsket bistand til fra
USHT. Vi ble sammen med de kommunene som var representert enige om å
satse på Pasientsikkerhetsprogrammet Riktig legemiddelbruk i sykehjem og
hjemmetjenester, velferdsteknologi og Demensomsorgens ABC.

6.3 Sør-Trøndersk demensforum
UHT har siden 2013 deltatt på Sør-Trøndersk demensforum, en 2-dagers
fagkonferanse i Trondheim. UHT- demensgruppe har medvirket i konferansen
med aktuelle innlegg.
Dette er et samarbeid mellom USH, Geriatrisk og Alderspsykiatrisk seksjon ved
St. Olavs Hospital, Ressurssenter for demens i Trondheim kommune og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
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Alle kommunene i fylket blir invitert, og konferansen retter seg mot leger,
fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med demens. Dette er en
god arena for spredning samt å knytte kontakter mellom kommunene og
tjenestenivåene.

6.4 Omsorgskonferansen 2015 - Fri og Villig
Den 28.-29. oktober arrangerte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Omsorgskonferansen 2015 – Fri og Villig, i samarbeid med USHT Sør-Trøndelag,
Kirkens Bymisjon, Hornemannsgården og Fire – Stiftelsen Ett skritt videre.
Årets tema var frivillighet, og målene for konferansen var blant annet:
 Å sette fokus på hvordan de frivillige arbeider
 Å bidra til bedre samhandling mellom frivillig sektor og kommunal sektor
 Å gjøre de frivillige organisasjonene kjent i kommunene
Målgruppe for omsorgskonferansen var ledere og ansatte i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene, frivillige lag og foreninger, bruker- og pårørende
organisasjoner og andre interesserte.
UHT Sør-Trøndelag presenterte status fra Åfjord kommune; Tema «Det
kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid»
USH gjort en undersøkelse over hvordan kommunene i Sør-Trøndelag faktisk
samarbeider med de frivillige organisasjonene (spørreskjema).

6.5 Konferanse Vold mot Eldre
15. september 2015 inviterte UHT og RVTS Midt (Ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt) til konferanse i
Åfjord, med fokus på vold mot eldre, eldre sine rettigheter, hjelperens plikter,
samt viktigheten av å redusere skam og tabu.
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Konferansen var et samarbeid mellom RVTS Midt, UHT Sør-Trøndelag, KUN
(senter for kunnskap og likestilling), politiet, HIST, Fylkesmannen i SørTrøndelag og Møre- og Romsdal og Vern for eldre/ Trondheim kommune.
Førsteamanuensis Wenche K. Malmedal fra HIST foreleste på
konferansen. UHT bidro med Lokalt innslag: «Når øyeblikket er viktig» ved
Rigmor T. Hosen og Erna Staven Berdahl fra demensomsorgen som fortalte om
et av deres aktivitetstilbud for hjemmeboende med demensdiagnose.
Vern for eldres representant, spesialvernepleier Toril Husby, var til stede på
konferansen.
Målgruppen for konferansen var helse og omsorgspersonell, ledere innen
eldreomsorgen, politi, krisesentre, overgrepsmottak,
folkehelseopplysningskoordinatorer, fastleger, politikere, eldreråd,
pensjonister og frivillige. Over 60 deltagere var samlet på konferansen.

6.6 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.
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”Fagnyheter fra Sør-Trøndelag” gir oss også en mulighet til å formidle kurs og
konferanser som er aktuelle for omsorgstjenestene i kommunene.

6.7 Regionalt nettverk for USHT Midt-Norge
Det regionale nettverket er sammensatt av alle USHT i Midt-Norge. I tillegg
deltar Senter for Omsorgssenter, HINT (nå: Nord Universitet), HIST (nå: NTNU)
og HiM, samt representanter fra Fylkesmannen. Nettverket møtes årlig for
erfarings- og kunnskapsdeling, diskusjon og inspirasjon over felles utviklings- og
satsningsområder og for faglig fellesskap. Det er etablert et arbeidsutvalg
bestående av representanter fra de tre fylkene som skal forberede saker og
program før nettverkssamlingene.
3. og 4. juni 2015 var det UHT Sør-Trøndelag som hadde ansvar for
arrangementet, som ble avholdt på Brekstad, Ørland Kommune.
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