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Innledning
Utviklingssenteret for sykehjem i og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsning som
skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Denne nasjonale satsningen skal
støtte utprøving av ulike modeller for kvalitetsforbedring, samt være et virkemiddel for
implementering av nasjonale føringer i praksis innen helse- og omsorgssektoren. Som
Utviklingssenter skal vi bidra til styrking av kvaliteten på tjenestene gjennom systematisk
utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og lokale helsepolitiske føringer.
Trondheim kommune og Åfjord kommune er vertskommune for USHT i Sør – Trøndelag.
Søbstad helsehus har vært med siden prosjektstart i 1999, mens Åfjord kommune ble
vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i 2009. USHT har et godt
samarbeid i Sør-Trøndelag og vi finner det derfor naturlig å få presentert satsingen i Sør –
Trøndelag i en felles årsrapport. Satsingsområdene for USHT er forankret i overordnet
strategi for perioden 2011-2015 i tillegg til lokale planer for vertskommunen.
I 2014 har det vært stort fokus på nettverksbygging i fylket. Dette har skjedd i samarbeid
med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, KS, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkestannlegen i
Sør - Trøndelag og Livsglede for eldre. Kommunene i fylket ble invitert til dialogmøter våren
og høsten 2014. Vi har erfart at dette har vært en god arena for å gjøre seg kjent i fylket og
knytte kontakter i de ulike kommunene, jfr. kap. 5.1 og 5.2. Omsorgsplan 2015 har gitt
sentrale føringer for USHT sin virksomhet, med to sentrale delplaner som Demensplan 2015
og kompetanseløftet. Dette er områder som har hatt og fortsatt vil være særskilt viktige
satsingsområder. Vi ser frem til et nytt og spennende år både med nye prosjekter og
videreføring av prosjekter som det allerede er startet på, ser også frem til resultatet av
evalueringen som skal skje i 2015.

Overordnet strategi for USHT 2011-2015
”Utvikling gjennom kunnskap”, en overordnet strategi for utviklingssentrene er beskrevet og
utgitt av Helsedirektoratet; IS-1858.
Hovedmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i
sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er:
1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte
satsingsområder
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2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Organisering
USH har hatt følgende bemanning i 2014:
FoU – koordinator i 20 %, fagutviklingssykepleier i 100 %, prosjektmedarbeider i 50 %,
prosjektmedarbeider i 20 %, prosjektleder i velferdsteknologi 100 %, webansvarlig 10 %.
UHT har hatt følgende bemanning i 2014:
Driftsleder i 20 % stilling, fagutviklingssykepleier i 40 % stilling, prosjektmedarbeidere i 30 %
stilling og 50 % stilling innenfor velferdsteknologi. I tillegg har de hatt ressurser i de ulike
interkommunale prosjektene.

Styringsråd for USH Sør-Trøndelag
Eva Rinnan

Rådgiver

Trondheim kommune

Anne Tveit

Dekan

HiST, Avd. For sykepleierutdanning

Grete Samstad

Helsefaglig sjef

St. Olavs hospital

Kirsti Torjuul

Førsteamanuensis

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge

Margit Bjørnerud

Brukerrepresentant

Eldrerådet Trondheim kommune

Siri Ramberg Stav Rådgiver

Fylkesmannen Sør-Trøndelag

Laila Refsnes

Leder hjemmetjenesten/UHT

Åfjord kommune

Kristin Haarberg

Enhetsleder

Søbstad helsehus Trondheim kommune

Signe Nyrønning

FoU – Koordinator

Utviklingssenter for sykehjem SørTrøndelag/Trondheim kommune

Olav Sletvold

Professor/klinikksjef

NTNU, Trondheim, Geriatrisk seksjon St. Olavs
Hospital
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Fag- og utviklingsråd for UHT Sør-Trøndelag
Grete Samstad

Helsefaglig sjef

St. Olavs Hospital

Vardehaug

Helsefaglig Rådgiver

St. Olavs Hospital

Anne Tveit

Dekan

HiST, Avd. for Sykepleierutdanning

Kirsti Torjuul

Førsteamanuensis

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge

Anne M Aaknes

Brukerrepresentant

Eldrerådet Åfjord kommune

Ragnhild

Siri Ramberg Stav Rådgiver

Fylkesmannen Sør-Trøndelag

Laila Refsnes

Leder hjemmetjenesten /UHT

Åfjord kommune

Eli Braseth

Sektorsjef Helse og sosial

Åfjord kommune

Signe Nyrønning

FoU – Koordinator

USH – Trondheim kommune / ST

Barbro Ugedal

Avdelingsleder sykehjem

Åfjord kommune

Bjørg Markanes

Fagarbeider

Fagforbundet

Gunn Steinsheim

Sykepleier

Norsk Sykepleierforbund

Berit Wicklund

Driftssjef DMS

Fosen Helse IKS
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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 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.
Ressurssenter for Demens i Trondheim kommune
USH har etablert et tett samarbeid med Ressurssenteret for demens både gjennom
undervisning, etablering av dagsenterplasser, faggruppe, og Sør – Trøndersk demensforum.
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)
USHT samarbeider tett med NKAH når det gjelder Demensomsorgens ABC. NKAH har det
nasjonale ansvaret for utviking og implementering av opplæringsprogrammet mens USHT
bidrar, i samarbeid med andre aktører i gjennomføringen i eget fylke.
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1. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte
satsingsområder
1.1 Samstemming, gjennomgang og ”riktig legemiddelbruk” i
hjemmetjenesten, UHT
UHT -Åfjord kommune deltok i det nasjonale læringsnettverket i
pasientsikkerhetskampanjen ”Trygge hender – riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten” i
2013. Hjemmetjenesten har gjennomført prosjektet med 32 brukere.
Mål
Prosjektets mål var å kvalitetssikre medikamenthåndteringen hos hjemmeboende pasienter
samt øke kvaliteten på observasjon og oppfølging rundt medikamenthåndtering. Det skulle
gjøres ved å se på rutiner rundt samstemming av legemiddellisten med oppfølgingsmøter
hos fastlegen for legemiddelgjennomgang. Sikre oppfølging av legemiddelforeskrivninger,
samt vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal etter endring.

Metode




Forberedelser til LMG ved hjelp av Druide (interaksjonsdatabase), sjekkliste og
primærkontaktens observasjoner. Lege, sykepleier og farmasøyt gjennomførte LMG.
Fokus på tiltaksplaner i.f.t legemiddelbehandling.
Internundervisning, fast tema på gruppemøte og ledermøte, bruk av roll - up i læring

Rapport for 2013 er ferdigstilt. Tiltaket har vært i drift i 2014.
Erfaringer/resulatat
Økt samarbeidet og hyppigere kontakt med fastlegene, større kjennskap til pasientenes
sykehistorie, og kritisk vurdering av legemidler som pasienten bruker sett i forhold til
funksjon i hverdagen. Det blir sendt elektronisk oppdaterte opplysninger om pasienten
mellom lege og sykepleiertjenesten. Legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten er mer enn
”bare” å legge en dosett. Vi ser også at dokumentasjon i profil EPJ er blitt mer tydelig. Vi kan
hente ut gode rapporter. Fastlegen kan gå inn å se på rapporter kun under
legemiddelhåndtering. Tverrfaglig samarbeid har gitt økt kunnskap og engasjement. Flere
brukere har færre legemidler enn før. Opplæringsansvarlig har gjennom høsten 2013 og
våren 2014 hatt internundervisninger for alle ansatte med refleksjon over egen prosedyre
rundt legemiddelbehandlingen.
I 2014 inviterte vi de andre 7 kommunene på Fosen til å delta på fagdag med presentasjon
av prosjektet og tiltakspakken. Interkommunal faggruppe for sykepleiere i lag med UHT
jobbet videre for utbreding av pasientsikkerhetskampanjen ”Trygge hender”.
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Veien videre
I samarbeid med USH - Søbstad vil vi i 2015 gjennomføre et læringsnettverk med mål om
implementering av riktig legemiddelbruk i hjemmetjenester og sykehjem i Sør-Trøndelag.
USHT skal gjennomføre en workshop med fagansvarlige i de andre respektive 25 kommuner
den 30.januar 2015. I etterkant av den dialogen vil vi fortsette arbeidet med å utvikle og
tilpasse en tiltakspakke og se på tidsramme for opplæring og implementering.

Prosjektleder UHT: Gunnveig Å. Ugedal
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes
Kontaktperson USH: Heidi Tangvik Vidal

1.2 Demensomsorg, UHT
Demensteam
Teamet er tverrfaglig sammensatt og er etablert som en del av kommunens tjenestetilbud.
Det består av lege, sykepleiere og
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med
fagskole eller videreutdanning innen
demens. Demensteamet i Åfjord
samarbeider tett med utviklingssentret
for hjemmetjenester i ulike prosjekter.
Mål
Å utvikle økt kunnskap i tillegg til økt
samhandling og samarbeidskompetanse
Høsten 2014 startet med den årlige
demensaksjon som Nasjonalforeningen for folkehelsa arrangerer hvert år. Demensteamet
markerte Alzheimerdagen. Medlemmer fra Nasjonalforeningen var også representert. Det
ble en flott dag der vi fikk snakket med mye folk og delt mye informasjon.
Gjennomført prosjekt ”Dagaktivitetstilbudet” i hjemmet som har vært i drift i 1 år. Et
populært og nyttig tiltak. Evalueres i 2015. Deltakelse i prosjekt DemiNor med 5 deltakere.
Oppdragsgivere for DemiNor er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Prosjektet
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består i å kartlegge demensteamet samt en bredere kartlegging av eldre over en periode på
2 år.

Pårørendeskole og samtalegrupper
Målsettingen med pårørendeskole 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 kafé for personer med demens med god hjelp fra
frivillige fra pensjonist- foreningen.

Veien videre 2015
Planlagt oppstart av nye samtalegrupper våren 2015.

1.3 Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens, UHT
UHT -Åfjord kommune har tidligere hatt et prosjekt om avlastning i hjemmet for personer
med demens. Dette 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”.
Det legges stor vekt på livskvalitet og
styrking av hverdagen til hjemmeboende
med demens, der viktige faktorer som
mestring, ernæring, trygghet og trivsel er
sentrale. Målet er også at dette skal gi
avlastning for pårørende, og bidra til
vedlikehold av dagliglivets funksjoner.
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Metode



Planlegge aktiviteter for brukergruppen
Gjennomføre 10 dager med dagaktivitetstilbud

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).
Prosjektgruppen består av to ansatte fra demensteamet, avlastere i demensomsorgen og
frivillige. Prosjektet evalueres gjennom bruk av logg. Det er innhentet samtykke for bruk av
bilder. Det vil bli skrevet en prosjektrapport etter planlagt prosjektslutt høsten 2015.

Status
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.
Finansiering
Helsedirektoratet og midler fra Åfjord kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester i
Sør-Trøndelag
Prosjektansvarlig: Rigmor T Hosen og Erna Berdahl

1.4 Helhetlig bruker – pasient- og tiltaksløp, UHT
Utviklingen i kommunehelsetjenesten fører til at det stilles større krav til ansattes
kompetanse når det gjelder vurdering av behovet for helsehjelp til pasienter i
hjemmetjenesten (Jf. Samhandlingsreformen). Pasientene forflytter seg stadig oftere
mellom de ulike nivåene i helsetjenestene i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. De er svært syke og har behov for avansert medisinsk behandling.
Sykepleierne i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet ønsket på bakgrunn av dette
forbedringer i forhold til kartleggingsverktøy, økt kompetanse i brukerdialogen, samt i de
faglige vurderingene.
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Mål



Økt kunnskap om sykepleiefaglige behov hos syke hjemmeboende eldre
Å synliggjøre sykepleierens rolle og ansvar knyttet til vurdering av behov for
helsehjelp, medisinsk behandling og hverdagsmestring

Kartlegging – Brukersamtale ”trinn for trinn”
I regi av UHT har Åfjord hjemmetjeneste og sykehjem hatt et felles utviklingsprosjekt.
Sykepleierne i de ulike gruppene har gjennomført samtaler med brukerne ved innleggelse i
sykehjemmet, og med brukere som ønsker tjenester i hjemmet. Førstegangssamtalen er en
kartleggingssamtale for å klargjøre behov for tjenester og tiltak i hjemmet. Denne samtalen
er utført sammen med bruker og pårørende.
Hvordan denne samtalen er blitt gjennomført og hvilket innhold den har hatt, varierer noe
fra gruppe til gruppe, og sykepleier til sykepleier. Brukerens rett til medvirkning står sentralt
knyttet til helsehjelp og informasjon omkring dette. Det er et uttalt behov fra helsepersonell
om å ha en mal som kan kvalitetssikre brukersamtalen og medvirkning mht. medisinsk
faglige opplysninger, rettigheter, plikter og andre generelle opplysninger.
Prosjektet har tatt for seg ”brukersamtalen” i alle ledd fra den første samtalen og de avtalte
oppfølgingssamtalene med mål om at:




Brukersamtaler skal gjennomføres på en måte som sikrer brukers rettigheter og
helsepersonell sitt behov for informasjon
Sikre god dialog med bruker/pårørende der det utveksles vesentlig informasjon
En kvalitetssikret brukersamtale med fokus på helhetlig ”pasientforløp”
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Resultat
En kvalitetssikret og mer ensartet brukersamtale er tatt i bruk ved Åfjord sykehjem 2014.
Hjemmetjenesten har høsten 2014 ferdigstilt en ”kartleggingsmappe”. Kartleggingsmappen
skal alle sykepleiere bruke å teste ut første halvdel av 2015.
Det er gjennomført forbedring og tilpasninger i maler og sjekklister som er lagt inn i ”Profil”
fagprogram. Legen og hjemmetjenesten er avhengig av tett samarbeid i brukerløpet. Denne
praksisforbedringen vil i høyeste grad påvirke legens arbeidspraksis og er derfor tatt med
som samarbeidspartner fra prosjektstart.
Opplæring og gjennomgang i bruk av kartleggingsverktøyet til ansatte og samarbeidende
aktører er gjennomført.
Veien videre
Utprøving av verktøyet, testing, korrigering, testing og evaluering høsten 2015.
Prosjektansvarlig: Gunnveig Å Ugedal

1.5 Elektronisk meldingsutveksling mellom lege /PLO og kommune/
helseforetak, UHT
Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten/fastlege og helseforetak
er innført i 6 kommuner i regi av UHT.
Erfaringer hittil er at dette er meget positivt for ansatte både når det gjelder kommunikasjon
med fastlege, sykehus. Det har gitt økt kvalitetssikring i forhold til utveksling av
helseopplysninger, bestilling av e-resept, medisinlister og at Iplos - diagnoser blir registrert
fortløpende. Vi har fått økt kunnskap og bedret praksis når det gjelder elektronisk
samhandling mot St. Olav ’s Hospital og fastlegene.
I samarbeid med KomUt, FosenIKT og kommunene Bjugn, Rissa, Leksvik, Osen, Roan og
Åfjord er implementeringen gjennomført og tiltaket satt i drift i 2014.

Veien videre
UHT vil samarbeide med alle Profilkommuner i Fylket om utbedring av meldingen som skal
brukes.

Prosjektansvarlig UHT: Sigrun Brødreskift, Tove P. Steen og Laila Refsnes
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1.6 Aktivitetstilbud til yngre personer med demens, USH
Lavollen aktivitetssenter i Trondheim
kommune er et prosjekt som ble startet
opp i regi av Demensplan 2015. Det er et
mål at alle kommuner skal kunne tilby
avlastning og dagtilbud. Søbstad helsehus
ved USH startet 2013 planlegging og
igangsetting av et aktivitetstilbud for
yngre personer med demenssykdom og
deres pårørende. Vi tilbyr i dag plass til 15
personer på dag og ettermiddagstid, samt
samtale og veiledningsgrupper for pårørende, og tilbud til barn i familier med
demenssykdom. Hovedfokuset i tilbudet er knyttet til ulike former for fysisk aktivitet og
individuelt tilpasset trening.
Mål
Tilbudet som gis er et lærings- og mestringstilbud, der målet er optimal mestring og god
livskvalitet for brukerne av tilbudet. Det legges vekt på et bredt tilbud.
Faste aktiviteter er:







Turer i marka, til fots eller på ski, og trening i treningssenter (Granåsen
idrettsklinikk).
Møte og arbeid med dyr, praktiske oppgaver i hus, eiendom og bil.
Formingsaktiviteter og sosiale aktiviteter.
I tillegg tilbys kulturelle opplevelser og mer bynære aktiviteter.
Støttefunksjoner til pårørende
Fleksibel avlastning

Tilbudet ved Lavollen er i hovedsak gruppebasert, det tilstrebes individuell oppfølging i
overgangsfaser, ved endrede og særskilte behov.
Gjennomføring
Aktivitetstilbud dag har et tilbud til 15 brukere. Dette er inkludert en person fra en annen
kommune som har tilbud en gang i uken. Brukergruppen er mellom 50-71 år.
Aktivitetstilbud/avlastningstilbud kveld er åpent hver mandag. Tilbudet har to faste brukere
og ellers dropp inn.
Lavollen har et lærings- og mestringstilbud for brukere og pårørende på ettermiddag/kveld
som sees i sammenheng med avlastningstilbudet på kveld.
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Samtalegruppe for ektefeller: Hver tredje mandag gjennom hele året, fra høsthalvåret i
samarbeid med Ressurssenter for demens i TK, har man samtalegrupper for ektefeller.
Samtalegruppe for ungdom: Hver tredje mandag hele året.
Åpne kvelder: Undervisning for brukere og pårørende, og samtaler etter avtale. I løpet av
oktober-desember 2014 ble det arrangert åpne kvelder 3 ganger, og det ble i løpet av disse
kveldene holdt seks møter/individuelle samtaler med pårørende. Det holdes samtaler på
dagtid i tillegg, men å legge samtaler på kveld oppleves som utelukkende positivt for spesielt
pårørende som fortsatt er i arbeid.

Lavollen aktivitetstilbud deltar i følgende prosjekt:







Trygge spor/aktive spor
EMU
Aktivitetsvenn
Landmannen gård
”Underveis” Et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Fysisk aktivitet og tilrettelagt trening for yngre personer med demens et samarbeid
med Granåsen idrettsklinikk

Resultat
Gjennom 2014 har Lavollen aktivitetstilbud jobbet målrettet med å bidra til å legge til rette
for at personer med demens får ivaretatt sin restfunksjon og mestringsopplevelse., samt sin
omsorg for seg selv. I tillegg har man fått etablert flere tilbud med mål å styrke pårørende
som omsorgsgiver. Erfaringene viser at behovet for et slikt tilbud er stort og at personene
som mottar tilbudet har et stort behov for oppfølging, spesielt gjelder dette ved
oppstartsfasen og overgangsituasjoner. Dette gjelder også for deres pårørende. Tilbudet er
underutvikling og tilbakemeldingene så langt er svært positive. Prosjektet har hatt anledning
til å presentere seg utad via seminarer, og via media, ifb med TV – aksjonen med innslag på
NRK. I tillegg har tilbudet vært belyst i lokal media som ”Byavisen” og ”Adresseavisen”.
Tilbudet har derfor mange henvendelser også fra andre kommuner. En svært viktig
samarbeidspart er Nevrologisk Seksjon ved St. Olavs Hospital med overlege/ Nevrolog Sigrid
Sando. Utveksling på er tidlig tidspunkt om mulige tilbud er svært viktig.

Veien videre


Personsentrert omsorg skal arbeides videre med og settes i system
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Min historie; arbeide videre med livshistorieopplysninger satt i system
Mestringsaktiviteter; å imøtekomme brukernes behov for og fortsatt være til nytte i
samfunnet, å oppleve å ha verdsatte sosiale rommer. Eksempel: etablering av kafé på
Lavollen eller vedlikehold av strand
Avlastningstiltak tilpasset de enkeltes behov, eksempel overnatting på stedet, i lavvo
og turisthytter
Kafédrift
Musikk
Å tilby brukere og pårørende av tilbudet og brukere av andre tilbud i Trondheim
kommune uteaktiviteter og matservering på Lavollen
Kontakt med barn
Benytte kurslokalene og tilby matservering
Åpent hus for personer med demens og deres pårørende
Etablere samarbeid med Bymarksveteranene
Båtliv – blå omsorg
Sansestimuli
Veien videre; neste omsorgsnivå – hvor er det?
Knytte til forskning om tilbudet.

Prosjektleder: Elisabeth Høstland

1.7 ”Underveis” Et helhetlig tilbud til pårørende med krevende
omsorgsoppgaver, USH
Trondheim kommune har ikke demensteam, men vi har mange gode tilbud til personer med
demens og deres pårørende. Vi har samtalegrupper, pårørendeskole, ulike aktivitetstilbud,
demenskontakter i enhet for ergoterapitjenester, vurderingsplasser ift. kognitiv funksjon,
Ressurssenter for demens for å nevne noen.
Antall personer som lever med demenssykdom er økende i takt med økende levealder. Det
stilles større og større krav til kommunene når det gjelder tjenestetilbudet og kvaliteten på
tilbudet. Selv med relativt godt utbygd tilbud i kommunen er det behov for å ha fokus på de
pårørende som gruppe både som en viktig ressurs og samarbeidspart i omsorgen for de med
demenssykdom. Dette krever samhandling på tvers av enheter og faggrupper. Prosjektet har
hatt og har som målsetting å utvikle et helhetlig tilbud til pasient og pårørende som lever
med demenssykdom. Vi ønsker å sikre god informasjon fra spesialisthelsetjeneste til
kommune, sikre gode overganger mellom ulike tilbud, tilby veiledning og støtte, utvikle gode
16

avlastningstilbud som er i tråd med deres behov.

Mål




Utvikle et helhetlig tilbud til pasient og pårørende som sikrer at pårørende får
relevant og god informasjon
Sikre gode overganger og hjelp når det er ”akutt”
Utvikle fleksible avlastningsordninger og system for
veiledning i hjemmet.

Gjennomføring
Vi har satt sammen ei prosjektgruppe på tvers av mange utførerenheter, som alle kan ha en
rolle i forløpet for personer med demens og deres pårørende.

Organisering
Pårørende til yngre personer med demens, demenskontakt i Enhet for ergoterapitjenester,
fagleder hjemmetjenesten, fagleder Trondhjems Hospital
(aktivitetstilbud/avlastningsopphold til yngre personer med demens, bokollektiv), fagleder
heldøgns omsorgsbolig til personer med demens, Lavollen (aktivitetstilbud til yngre personer
med demens) koordinator aktivitetstilbud Minna (dagtilbud i hjemmet) saksbehandlere
Helse- og velferdskontor, ansatte på Ressurssenter for demens, representant fra
Rådmannens fagstab, FoU – koordinator for USH.
Enhetsledere til alle representanter i prosjektgruppa har vært styringsgruppe for Underveisprosjektet.

Workshop
Mai 2014 arrangerte vi en workshop for pårørende som var bredt sammensatt, og i ulike
faser i demenssykdommen. De ble invitert til å delta for å dele sine erfaringer, og gi innspill
til hva de opplever som viktig for kommunen å jobbe videre med.
1. I hvilke situasjoner trenger du noen å ringe til? Når oppstår behov for noen å ringe
til?
2. Hva trenger du i situasjoner du har behov for noen å ringe til?
3. Hva og hvordan kan du tenke deg veiledning?
4. Hva trenger du for at personen med demens kan bo hjemme så lenge som mulig?
5. Hva må til for at avlastningstilbudet skal være godt, og for at tilbudet skal brukes?
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Workshopen ble arrangert som en verdenskafe, der de ble inndelt i grupper, og gikk fra bord
til bord og formidlet erfaringer, ønsker og behov. Prosjektdeltakerne var med som
gruppeledere/verter ved de ulike bord. Alle deltakere fikk til slutt utdelt stemmer, og fikk
være med på å prioritere hvilke tiltak de mente var viktigst å jobbe videre med på de ulike
spørsmål. Deres stemmer ble talt opp, og dannet grunnlag for de tiltak som ble valgt. I tillegg
prioriterte vi fagpersoner å ta med noen momenter som hadde kommet frem i workshopen,
men som ikke hadde fått nok stemmer av pårørende.
Prosjektgruppa ble delt inn i tre arbeidsgrupper, ut fra hva den enkelte hadde lyst til å
konsentrere seg om:
1) Telefonkontakt
2) Veiledning i hjemmet
3) Fleksible avlastningsordninger

Vi satte opp en plan for høsthalvåret, der en av arbeidsgruppene alltid hadde møte på
fredager. Prosjektkoordinator har deltatt i alle arbeidsgruppene.
Vi har hatt 4 møter i prosjektgruppa, 1 styringsgruppemøte, møter med St. Olavs Hospital ift
pasientforløp, fagstab ift plasser for avlastning i institusjon, Trygghetspatruljen ift
kontakttelefon på kveld/natt, kommunikasjonsenheten ift. å spre informasjon om de ulike
tilbud kommunen har.
Pårørende har vært med på befaring på ulike institusjoner som kunne være aktuelle for
avlastning til personer med demens. Og er også en høringsinstans for tiltakene.
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Resultat
Et godt forløp til personer med demens og deres pårørende er skissert og skal prøves ut. Det
prøves ut et fleksibelt avlastningstilbud på Lavollen. Undervisning og veiledning av
hjemmetjenesten er planlagt og skal prøves ut. Samtale og veiledning av pårørende er også i
utprøving. Status i prosjektet er presentert for Helsedirektoratet samling i oktober 2014 for
de kommunene som har fått tildelt midler til formålet.
Arbeidet er pågående og det skal arbeides videre med:
Hvordan nå ut med informasjon om kommunens tilbud, hvem ivaretar kartlegging og
utredning av personer med kognitiv svikt/demens som ikke har tjenester, hvem ivaretar
oppfølging etter diagnose, hvem ringer de ved kriser?
Prosjektleder: Ingrid Haug Olsen

1.8 Vurderingsplasser for hjemmeboende personer med kognitiv svikt/
demenssykdom, USH
Utprøving av vurderingsplasser for personer med kognitiv svikt og demenssykdom i helsehus
er et svar på kommunenes økende oppgaver og krav til utredning og behandling innen
demensomsorgen.
Trondheim kommune har hatt et stort fokus på å øke kompetansen innen området og legge
til rette for tjenester som kan bidra til god omsorg og behandling både i institusjon og
hjemmebaserte tjenester. Det er nå etablert 6 vurderingsplasser ved Søbstad helsehus der
hovedoppgaven er kartlegging og utredning av funksjonsstatus.

Mål
Etablere et tilbud for personer med kognitiv svikt av ulik grad, hvor det er behov for
kartlegging og vurdering av funksjonsnivå i forhold til oppfølging i hjemmet eller annet
omsorgsnivå.

Status
Det er utarbeidet kriterier for tildeling av plass, der tildelingsteamet er de som koordinerer
plassene, da dette er et byovergripende tilbud. Fram til i dag har det vært stor etterspørsel
etter plassene og vi greier ikke å tilby opphold i forhold til etterspørsel. Når det gjelder
videre oppfølging etter opphold fordeler det seg mellom utskrivelse til hjemmet med økte
tjenester og rullerende opphold til heldøgns omsorg. Fordelingen har vært jevnt fordelt.
Samarbeid med pårørende er viktig, der det har vært lagt stor vekt på å møte de pårørende
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og deres ulike behov for støtte og forståelse. Det er behov for enda mer utprøving av
tilbudet før vi kan legge fram resultat av et større omfang.

Prosjektleder: Signe Nyrønning

1.9 Helsehustilbud til personer med nevrologiske lidelser, USH
Kommunene har i dag fått flere og mer avanserte oppgaver knyttet til tjenestetilbudet som
tidligere ville ha vært gitt i spesialisthelsetjenesten. Mange av disse pasientene er under 67
år, og forskning viser at mange av disse har nevrologiske lidelser som trenger omfattende
omsorgstjenester. Med bakgrunn i forskning bør tjenestene til denne pasientgruppen ha
fokus på rehabilitering, vektlegging av trening og vedlikehold av funksjoner for å kunne
opprettholde egen mestring i hverdagslivet så lenge som mulig.

Mål
Det skal opprettes 8 plasser for nevrologi ved Søbstad helsehus hvor pasienter med
Parkinson og MS har fortrinnsrett. Det er et mål å kunne gi tilbud med fokus på aktivitet,
trening og vedlikehold av egen mestring i hverdagslivet. Parallelt skal det utvikles og bygges
opp et kompetansemiljø på fagområdet i kommunal tjeneste.

Gjennomføring






Man har gjennomført kompetanseheving blant ansatte i 2014. Så å si alle ansatte har
deltatt på Parkinsonforbundets kompetansepakke
Flere ansatte har hospitert på Kastvollen Rehabiliteringssenter
Flere ansatte blir ferdige våren 2015 etter 2 års videreutdanning ved Lukas fagskole
Avdelingen har åpnet 4 plasser for pasienter ved nevrologiske lidelser, hovedsakelig
Parkinson og MS
Avdelingen har et godt samarbeid med Nevrologisk poliklinikk, St. Olavs Hospital,
som kommer til avdelingen ved behov og har casebasert internundervisning

Veien videre



Målet er 8 plasser for denne pasientgruppen ved avdelingen
Utarbeide kriterier for tildeling av plasser

Prosjekt leder: Ingvild Brenna
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2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og
studenter
2.1 Utviklingsprosjekt ”Lær, reflekter og praktiser”, UHT
Arbeidet har pågått fra 2012 og hovedmålet er å utvikle gode praksisarenaer og styrke
ansattes veiledningskompetanse. Vi har i 2013 og 2014 arbeidet med å kvalitetssikre
praksisfeltet slik at det skal stå i samsvar med oppdragsgivers forventninger. Vi har
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
startet arbeid med å etablere tettere kontakt med de ulike utdanningsinstitusjonene for
videre utviklingsarbeid. UHT deltar også med generell informasjon til lærlinger, elever fra
videregående skole og grunnskole.
Veien videre
Dette prosjektet har tatt litt lengre tid enn forventet. Det vil bli prioritert og ferdigstilt i
2015.

21

2.2 Tverrfaglig veilederteam, USH
Prosjektet ”Tverrfaglig veilederteam” er et treårig prosjekt som startet opp høsten 2013. Det
første året skulle brukes til å utvikle en modell samtidig som denne skulle prøves ute på
Søbstad helsehus. Etter prosjektets første år var tanken å videreføre prosjektets modell til
andre enheter og kommuner i Sør-Trøndelag. Etter en evaluering ble det funnet for tidlig å
involvere eksterne parter, fordi en hadde behov for å videreutvikle konseptet. Prosjektet
videreføres i studieåret 14/15 på Søbstad helsehus for videre utprøving. Modellen som er
utviklet kan gi en ny og annerledes kontakt mellom praksisfelt og høgskole på de tverrfaglige
veiledersamlingene. Denne kontakten kan bli en arena for utveksling av kunnskap mellom
partene samt gi grobunn for nye fag- og utviklingsprosjekter.
Gjennomføring
Skoleåret 13/14 ble det avholdt syv tverrfaglige samlinger for veiledere ved helsehuset, der
veiledere for lærlinger, sykepleierstudenter og fysioterapistudenter har deltatt.
Deltakernes forventninger til samlingene samt deres oppfattelse av hva veiledning er ble
aktivt benyttet gjennom hele prosjektperioden.
Praksisveilederne trakk blant annet frem behovet for mer
kunnskap om veiledning og de ulike rollene, gjensidige
forventninger fra student/lærling og veileder, ansattes
holdninger overfor studenter/lærlinger og
veiledningsarbeid, erfaringsdeling og kunnskaper om OLK web (elektronisk læringsverktøy i fagopplæringen). Den
planlagte teoretiske delen ble gjennomgått og koblet til de
praksiserfaringer som deltakerne delte på samlingene.

Resultat
Samlingene ble ledet av prosjektleder som er fysioterapeut og en hjelpepleier som begge
samtidig gjennomfører veiledningsutdanning ved henholdsvis høgskole og fagskole.
Uavhengig av høgskolens rolle opp mot praksisveilederne har det blitt tydeliggjort at
enheten selv bør ha ansatte med veiledningsutdanning som kan fungere som
ressurspersoner i veiledning. Dette gjelder i forhold til studenter og lærlinger, andre
praksisveiledere og samarbeidet med utdanningsinstitusjonene. Prosjektet fortsetter i sin
helhet i 2015 og det er innledet et samarbeid med Trondheim kommunes prosjektleder for
rekruttering ved rådmannens fagstab. Erfaringene så langt er så bra at en vil prøve dette ut
på andre enheter både institusjon og hjemmetjeneste fra høsten 2015. Våren 2014 samlet to
lektorer ved HiST Avdeling for Sykepleierutdanning inn kvalitative data fra
fokusgruppeintervju med deltakere fra Tverrfaglig Veilederteam. Resultatet av dette
kommer i 2015.
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Prosjektleder: Kari Hulsund Johansen

3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
3.1 Demensomsorgens ABC, USHT
Demensomsorgens ABC er en bedriftsintern, tverrfaglig opplæringsmodell som består av
studiegrupper og seminarer og går over 2 år. Opplæringsprogrammet er en del av satsingen
på kompetanseheving i Demensplan 2015, og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse har ansvaret for utvikling og drift av opplæringsmodellen.
Utviklingssentrene/utdanningsinstitusjoner/andre kompetansesentre er viktige
samarbeidspartnere i gjennomføringen av denne opplæringsmodellen. USH Søbstad
helsehus har over flere år arrangert fagseminarer for Trondheim kommune samt andre
interesserte kommuner i fylket.
Alle kommuner kan søke fylkesmann om økonomiske midler til dekning av studiepermer for
deltagere i egen kommune. 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).
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Resultat 2014
UHT Åfjord: Har i samarbeid med Kystressurs og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse har igangsatt opplæring i Demensomsorgens ABC hvor 9 kommuner deltar med til
sammen 162 deltakere. UHT er bidragsyter for den faglige biten av undervisningen og
organisering av fagdager.
Veien videre jf. oppsatt plan opplæring: Fagdager i mars 2015 for alle deltakere med Geir
Sælbek.
Prosjektansvarlig UHT: Silje Birkenes i samarbeid med lokalt Demensteam

USH Søbstad: I 2014 har USH arrangert totalt 5 fagseminarer med forelesere fra blant annet
egen kommune og St. Olavs hospital. I fylket har nå 23 av 25 kommuner ansatte som har
fullført eller er i løp med Demensomsorgens ABC.
Høsten 2014 ble det også arrangert oppstartsseminar for ABC Miljøbehandling. Denne
permen er en videreføring av Demensomsorgens ABC og går over ett år. Ca 55 stk startet i
høst opp med denne permen.

Ansvarlig USH: Tone Dypaune

3.2 Personsentrert omsorg og VIPS – praksismodell i sykehjem, USH
Det er gjennomført opplæring for alle 26 helse- og velferdssenter og helsehus i Trondheim
kommune. Opplæringen har vært gitt til ressurspersoner på enhetene. Enhetene har fått
bistand til gjennomføring og veiledning i etterkant av opplæringen. Tilbud til kommunene
om opplæring er gitt og pr. i dag har kun Skaun kommune benyttet tilbudet, men det har
vært flere henvendelser fra interesserte. Opplæringen som ble gitt i Skaun kommune
omfattet representanter fra helse- og velferd, barn og ungdom, botiltak for psykisk
utviklingshemmende. Ca 300 er i dag blitt kurset.

3.3 Prosjekt Dokumentasjon - 6 kommuner på Fosen, UHT
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.
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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.

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.

Status
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, og 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 2015




Testing av ferdigstilt veileder i dokumentasjon i alle Fosenkommuner
Ferdig produkt vil bli implementert i 2016
Prosjektet gjennomføres fra januar 2014 til januar 2016

Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Silje Birkenes og prosjektleder Karen Rask Aune
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3.4 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt, UHT
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 Fosenkommunene. 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 til godkjenning.
Veien videre
I samarbeid med senter for samhandling og telemedisin skal det utvikles en elektronisk
opplæringsmodul/2 timers kurs. Veilederen skal implementeres i alle kommuner.
Finansiering Helsedirektoratet
Prosjektleder: Kreftkoordinator Merike Pallas
Prosjektansvarlig UHT: Laila Refsnes, Liv Kirsti Hårstad og Silje Birkenes

3.5 Hverdagsrehabilitering; ”Hva er viktig i ditt liv nå?”, UHT
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.
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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?” 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
Prosjektleder: Ergoterapeut Karin Dokset
Prosjektansvarlig: Silje Birkenes

3.6 Treningsarena for sykepleiefaglige prosedyrer, USH
Med flere og avanserte oppgaver i kommunehelsetjenesten, har vi behov for kompetente,
trygge og faglig oppdaterte helsearbeidere. Skal vi
få til dette må vi ha muligheter for å øve oss og
oppdatere oss i forhold til ny kunnskap. Trening i
realistiske omgivelser er et tiltak for å imøtekomme
dette behovet og USH har i samarbeid med
Trondheim kommune arbeidet med å få en slik
arena på plass.
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Mål
Målet for etableringen av treningsarenaen er å øke og kvalitetssikre den sykepleiefaglige
kompetansen knyttet til både teoretiske og praktiske ferdigheter. Gjennom
samhandlingsreformen har kommunene fått et større krav om økt spisskompetanse innenfor
behandling og ivaretakelse av pasientene. Man ser at kravene til kompetanse innenfor
praktiske prosedyrer er økende og man ønsker mindre bruk av spesialisthelsetjenesten for å
få utført sykepleiefaglige prosedyrer som kan utføres i primærhelsetjenesten. Prosjektet har
vært støttet av Fylkesmannen i Sør – Trøndelag.

Metode
I 2013 ble det sammensatt en arbeidsgruppe som skulle
utarbeide plan for etablering av treningsarenaen samt
lage planer og opplæringspakker for de ulike
yrkesprofesjonene innen helsefagene. Det har vært noen
utskiftninger i gruppen og i høst ble en ny arbeidsgruppe
satt sammen. Denne består av representanter fra Øya
helsehus, Nidelven hjemmetjeneste, Søbstad helsehus,
USH og Rådmannens fagstab.

Resultat
I utgangen av 2014 har vi nå fått etablert, på Søbstad
helsehus, et rom med øvingsdukke. Dette rommet skal
brukes av alle ansatte i helse og velferd i kommunen.

Veien videre
Vi vil i begynnelsen av 2015 åpne rommet for øvelser i
praktiske prosedyrer. Arbeidsgruppa skal i 2015 jobbe
videre med å etablere en systematisk opplæringspakke for ansatte i kommunen. Man vil lage
et forslag på kompetansekrav for de ulike yrkesgruppene og et system for hvordan disse
kravene til kompetanse skal kunne oppfylles. Presenteres på fagnettverk i Trondheim
kommune, karrieredag ved HiST.

Prosjektansvarlig: Tone Dypaune
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4. Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene
4.1 Velferdsteknologi USHT
Velferdsteknologi og innovasjon er to sentrale satsingsområder i Stortingsmelding 29;
Morgendagens omsorg. Potensialet er stort for å ta i bruk teknologi i omsorgsektoren. Både
Åfjord og Trondheim kommune deltar i velferdsteknologiprosjekt hvor det er mange
delprosjekter under en felles prosjektorganisasjon. Fylkesmannen, KS og
brukerorganisasjoner deltar sammen med kommunene. Dette utgjør Det Midt – Norske
velferdsteknologiprosjektet. Høsten 2014 ble det avholdt en erfaringskonferanse og med
dertil rapport. Prosjektet er videreført som læringsnettverk fra høsten 2014. Prosjektet skal
ha utprøving av ulike velferdsteknologiske løsninger som en hovedinnretning, kombinert
med følgeforskning og dokumentasjon som viktige grunnprinsipper.
Læringsnettverket består av deltakere fra de fleste kommuner i Midt-Norge.
Læringsnettverket har planlagt tre samlinger. Mellom samlingene er det meningen at hver
kommune jobber selvstendig i sine egne kommuner med ulike prosjekter. Den første
samlingen var i oktober i Trondheim, den andre blir i januar 2015 på Brekstad, og den tredje
blir i mai 2015 i Kristiansund. I den siste samlingen skal alle prosjekter fra Møre og Romsdal,
Sør- og Nord - Trøndelag presenteres. Forskere fra HiST vil være en del av læringsnettverket.

UHT
Kommunene Bjugn og Åfjord har etablert felles styringsgruppe, prosjektleder og
arbeidsgrupper.
Hovedmålet er å øke brukernes trygghet, livskvalitet og egenmestring samt å gi bedre
arbeidsforhold og frigi ressurser til direkte brukerrettet innsats. Arbeidet omfatter
trygghetsskapende løsninger som kan fange opp hjelpebehovet og aktivere rett hjelp til rett
tid, med hovedfokus på utvidet bruk av trygghetsalarmen ved å tilknytte varslingssystemer,
brannsikring, sensorer.

”Trygge Spor” Forprosjekt, delprosjekt 1 og 2
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Sør- Trøndelag (Åfjord kommune), kommunene
Trondheim og Bjugn har fra 2011 vært tilknyttet både SINTEF og Fylkesmannen i utprøving
av GPS.
”Trygge Spor ”del 2:
Fokus på kompetanse, organisering og overvåkning i 2013- 2017
Fem kommuner har samarbeidet med forskerne om å bringe frem ny kunnskap i pleie- og
omsorgstjenesten. Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommune har bidratt til
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en praksisnær forskning for å finne svar på følgende: Kan GPS kan brukes som verktøy i
demensomsorgen? Hvilken effekt har en slik bruk? Hvordan vil bruken påvirke
organiseringen av tjenestene? Også flere bedrifter har vært involvert gjennom å levere
eksisterende produkter som underlag for forskningsarbeidet og å delta i utvikling av nye
løsninger.
Målet for 2014 i Trygge spor II har vært "Tjenestedesign"; å utvikle en tjeneste for bruk av
GPS til personer med demens. Måltall med utprøving på til sammen 30 GPS enheter har
vært vanskelig å oppnå for Bjugn og Åfjord. Derfor har prosjektgruppen fra Bjugn og Åfjord
kommune involvert de andre Fosenkommunene. Det har vært medvirkning av alle 7
kommuner.

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.
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.
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.
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 opplæring av 86 ansatte 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.

30

UHT har også prøvd facetime, GPS-sporing, memoplanner (Digital kalender med
påminnelsesfunksjon), spillteknologi, sensorteknologi i fall, lys og brann.
”Trygge Spor”1 -Åfjord avsluttet første del av det nasjonale prøveprosjektet der 3
hjemmeboende brukere med demens ble utstyrt med GPS-enheter. Åfjord er en av fem
kommuner hvor det til sammen er gjort en utprøving på til sammen 55 personer. I løpet av
dette året 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.
Resultatene fra det offentlige innovasjonsprosjektet Trygge spor er lagt frem på
resultatseminar på Gardermoen. Prosjektrapport og vitenskapelige publikasjoner.
I 2014 har det vært videreføring av samarbeidet med helsedirektoratet angående Trygge
Spor. I samarbeid med Sintef, og Trondheim og Bjugn kommune er det utviklet en modell for
tjenesteforløp som egner seg til små kommuner.

Veien videre 2015


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.



Videreføring av teknisk GPS utvikling. Nye typer med andre funksjonaliteter utprøves
i 2015. 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 2015 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.

Alarmmottak
Felles alarmmottak i Fosenregionen blir utredet, utprøvet med følgeforskning. Alle
kommuner på Fosen ønsker å prøve ut og få erfaringer med bruk av felles alarmmottak. I
Helsedirektoratets rapport vises det til digitalisering av alarmmottak.
Prosjektleder: Renske Jelsma
Prosjektansvarlig UHT: Guri By og Bjørg Hansen
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USH
Handlingsplan for velferdsteknologi i Trondheim kommune ble vedtatt i 2011, og
hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen
omsorgstjeneste i kommunen. Målgruppen er hjemmeboende inkludert personer i
omsorgsbolig og beboere på sykehjem. Det er vedtatt i bystyre en programplan for
velferdsteknologi, IKT, digitalisering og en strategi for FOU og innovasjon.
Prosjekter innen velferdsteknologi omfatter i dag:
 Vaktsentralisering


Trygghetsalarmløsning



Sikker medisinering



Helsa MI



Pasientvarslingsanlegg



Elektroniske dørlåser



Kompetanse (visningsleilighet)



Standardiseringsarbeid og nasjonal satsing

Pasientvarslingsanlegg:
Temaplan for IKT, digitalisering og velferdsteknologi viser til at av helse- og
velferdsinstitusjonenes infrastruktur for pasientvarsling er ca 60 % av eldre dato. For disse
institusjonene og nærliggende omsorgsboliger må infrastrukturen oppgraderes for å kunne
legge til rette for fremtidig bruk av velferdsteknologi i tjenesteproduksjonen. En sterk satsing
på bruk av velferdsteknologi i hele omsorgssektoren øker behovet for IKT-utstyr ved de
fleste enhetene innen helse- og velferdstjenesten, og det vil være behov for ulike nye
tekniske installasjoner i både sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap.

Mål
Trondheim kommune har per i dag tre ulike pasientvarslingsanlegg, typene er Ascom DM8,
Televagt og ELPAS. ELPAS er innført ved enkelte helse- og velferdssenter i kommunen, og
Ascom DM8 vurderes nå byttet til ELPAS ved de øvrige helse- og velferdssentrene.
Pasientvarsling innebefatter varslings- og lokaliseringsteknologi som fallalarmer,
epilepsialarmer, døralarm og vindusalarm m.m.
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Resultat
Prosjektleder for velferdsteknologi institusjon har i 2014 utarbeidet retningslinjer for
enhetsleder, fagleder, pleier, tilkallingsvikar, pasient og pårørende for å sikre innføringen.
Enheter, fagforbund, ESIKT, IT-tjenesten i Trondheim kommune (TK), Rådmannens
fagstab TK, pårørende og brukere har deltatt med innspill i arbeidet. Det er også
utarbeidet retningslinjer for bruk av varslings og lokaliseringsteknologi i tråd med pasient- og
brukerrettighetsloven. Disse retningslinjene har vært på høring i Helsedirektoratet.
Prosjektleder for velferdsteknologi institusjon, Rådmannens fagstab TK, ESIKT og ITtjenesten TK har utarbeidet et mandat for å sikre innføring av pasientvarslingsanlegget.
Mandatet er til høring/forankret nå. Resultatet skal være en håndbok fra behov, løsning,
organisering, innføring og drift ved innføring av pasientvarslingsanlegget. Håndboken skal
sikre oppgradering av pasientvarsling på eksisterende helsebygg. Prosjektleder for
velferdsteknologi institusjon, enhetsleder og teknisk ansvarlig ved et helse- og velferdssenter
i TK og kontraktsansvarlig pasientvarsling ved IT-tjenesten TK deltar i det Midtnorske
læringsnettverket sammen med 30 andre kommuner. Vårt mål for denne deltakelsen er å få
rådgivning i tjenesteinnovasjon og teknoinnovasjon i forbindelse med innføring av
pasientvarslingsanlegg. Det er etablert en gruppe med ansatt, pasient og enhetsleder ved et
helse- og velferdssenter i TK og prosjektleder for velferdsteknologi institusjon. Denne
gruppen skal gi innspill til arbeidet i læringsnettverket og til hva håndboken bør inneholde.
De skal hjelpe til å spesifisere hva som er viktig for ansatte og pasienter ved innføring av
pasientvarslingsanlegg.

Veien videre
Man skal fortsette arbeidet med å innføre nytt pasientvarslingsanlegg ved alle institusjoner i
TK. Det utføres i 2015 evaluering og risikoanalyser for å sikre gode planer for innføring av
pasientvarslingsanleggene på eksisterende helsebygg. Hva har fungert? Hvilke utfordringer
har det vært ved innføring og drift? Temaene som risikoanalyseres er bygningsmessige
utfordringer, sikre opplæring til enhetsleder/fagleder, ansatte, pasient
/pårørendedeltagerne, behovet til enhet/pasient, tekniske utfordringer, melding av feil og
organisering/informasjonsflyt. Man har allerede kommet frem til konkrete tiltak som må
innføres håndboken og arbeides videre med.
Man skal også utarbeide en videoopplæring for å sikre opplæring til alle ansatte.
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Sykkelprosjekt
Det har vært utprøvd sykkel med film over kjente omgivelser ved et helse- og velferdssenter
i TK.

Mål
Hensikten med denne utprøvingen er å undersøke hvordan økt fysisk aktivitet og
erindringsminner vil påvirke livsglede, medisinforbruk, søvn og adferd for personer på
institusjon. Prosjektet gikk til 8.12.14. Se link http://www.motitech.no/artikkel/trondheimtar-i-bruk-motiview.

Resultat
Evaluering av resultat av prosjektet utføres i løpet av januar 2015. Det er søkt midler til
Regionalt forskningsfond VEST sammen med Bergen kommune, SINTEF og NTNU for å
videreføre prosjektet til andre institusjoner.

Prosjektleder: Lise Høiberg

4.2 Evaluering av helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk i
Trondheim kommune, USH
Utviklingsprosjekt for forebyggende hjemmebesøk i regi av Helsedirektoratet hvor formålet
er å utvikle metodikk og bidra til økt kunnskap om forebyggende arbeid, med fokus på
forebyggende hjemmebesøk og bidra til et verktøy som nasjonal veileder.
Bakgrunn
I 2012 beskrev Infosenteret for seniorer egen praksis og laget en samtaleguide for
helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til hjemmeboende eldre i aldersgruppen
80 år, som ikke har omsorgstjenester. Samtaleguiden kan bidra til at andre kommuner har
grunnlag for å komme i gang med hjemmebesøk i egen kommune. I tillegg beskrev
Infosenteret datamaterialet innhentet fra hjemmebesøk til 80 åringer født i 1930 og 1931.
Med bakgrunn i resultatene fra prosjektet ønsker vi å evaluere tilbudet vi gir, og å utvikle
dette videre i tråd med det som framkommer i evalueringen. I samarbeid med Line Oldervoll
ved NTNU er det gjennomført en studie som har evaluert modellen for helsefremmende og
forebyggende hjemme i Trondheim kommune
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Metode
I 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i alle besøk til 80 åringer. Det ble
utarbeidet et følgebrev som seniorene fikk beholde som informasjon om prosjektet, hvor de
også fikk telefon nummer til ansvarlig forsker og hvor det sto at de når som helst kan trekke
seg fra prosjektet (vedlegg 1). Det ble utarbeidet en introduksjon til de andre ansatte ved
Infosenteret for å sikre at alle i teamet hadde lik forståelse for gjennomføringen av
spørreskjemaet (vedlegg 2). Alle seniorer har skrevet under på samtykkeskjema. 6 mnd etter
besøket mottok de et nytt skjema i posten, besvarte dette og returnerte i frankert
svarkonvolutt. Avsluttende innsamling av data foregikk våren 2014. Ansatte ved Infosenteret
har bidratt med innsamling av materiale gjennom hjemmebesøk til 80 åringer født i 1933.

Spørreskjema




Kvantitativ spørreskjema (T1)
– Demografi
– Helserelatert livskvalitet (COOP-WONCA)
– Fysisk aktivitetsvaner (modifisert HUNT)
– Ernærings- og spisevaner
– Bruk av medikamenter
– Deltakelse i kulturelle aktiviteter
– Bruk av og kjennskap til tilbudet

for

seniorer

i

kommunen

Kvantitative spørreskjema (T2)
– Samme spørsmål som ble brukt ved T1
– I tillegg spørsmål om:
• Hvordan opplevde dere hjemmebesøket?
• Hva var mest verdifullt?
• Vet dere hvem dere skal kontakte hvis dere trenger hjelp?
• Startet du med noe nytt etter hjemmebesøket.

Fokusgruppeintervju
Det ble gjennomført 2 fokusgruppeintervju med til sammen 12 deltakere. Formålet med
samtalen var at deltakere skulle få anledning til å komme med synspunkter om eventuell
nytteverdien av et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Intervjuet var en
strukturert gruppesamtale, men hadde en uformell form, med mulighet for at deltakere skal
kunne diskutere sine erfaringer og innspill de ønsker å belyse. Basert på en fenomenologisk
tilnærming, blir dataene samlet inn gjennom semi-strukturerte fokusgruppeintervjuer.
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Fenomenologi er en kvalitativ tilnærming der enkeltpersoner blir bedt om å fokusere på
spesifikke situasjoner og å gi informasjon (synspunkter, oppfatninger og erfaringer), slik at ny
kunnskap om fenomenet kan avdekkes. Hensikten med denne type tilnærming er å prøve å
beskrive en felles struktur basert på et mangfold av erfaringer/kunnskapstilfang.
Det ble anvendt båndopptaker for å lette arbeidet med fremstilling av intervjuet og i
bearbeidingen av intervjumaterialet. Lydopptak ble slettet etter bruk, og kun personer som
administrerer prosjektet fikk tilgang til disse.

Milepæler 2014
I samarbeid med NTNU/HIST, Helsefremmende forskning:
1. Fullført spørreundersøkelsen til årskullet født i 1933 som har mottatt forebyggende
hjemmebesøk. Oppfølging etter 6 måneder.
2. Gjennomført fokusgruppeintervju med seniorer som har mottatt forebyggende
hjemmebesøk.
3. Bearbeidet og analysert det innsamlede materialet.
4. Skrive en artikkel for publisering, basert på datamaterialet; er underveis.
5. Rapportere på prosjektarbeidet gjennom en beskrivelse av arbeidsprosess.
6. Presentere resultatene av det 3-årige prosjektarbeidet internt i kommunen og på
fagkongresser

Resultat
Få mer kunnskap om hva som er virksomt i hjemmebesøkene. Dette vil gi retning på hvordan
utvikle tjenesten videre i Trondheim og med overføringsverdi til forebyggende hjemmebesøk
i Norge. Gjennom prosjektet vil vi få mer kunnskap om eldres ønsker og tanker om hvordan
de kan forbli aktivt deltakende i samfunnet. Resultatene vil bli presentert i en
forskningsartikkel.
Prosjektleder: Bodil Klungerbo Infosenteret for seniorer Trondheim kommune.

5. Formidling og spredning
5.1 Kommunerunden, USHT
Fokus på dagens og morgendagens omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag
Våren og høsten 2014 har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med
utviklingssentrene, KS, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkestannlegen og Livsglede for
Eldre invitert kommunesammenslutningene i Samhandlingsreformen til dialogmøter. Det ble
gjennomført syv møter fra april til oktober.
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Bakgrunnen for ønsket om dialogmøte med kommunene er de utfordringene kommunene
står ovenfor nå og i årene fremover. Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der
kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. Nye måter å jobbe på innen
omsorgssektoren blir nødvendig og kravet til kompetanse er økende.
Alle dialogmøtene ble likt gjennomført. Første del av dagen presenterte Fylkesmannen i SørTrøndelag føringene i Stortingsmelding 29; Morgendagens omsorg. Deretter fikk de ulike
samarbeidspartene presentere seg og gi en innføring i hva de kunne bidra med. Siste del av
dagen gikk kommunene i grupper og diskuterte utfordringene i egen kommune. Det ble
skrevet referat fra alle gruppearbeidene og disse referatene skal danne grunnlaget for en
rapport som blir utarbeidet innen februar 2015. Denne rapporten skal danne grunnlaget for
blant annet Fylkesmannens, KS’ og Utviklingssentrenes videre planlegging og strategi for å
bistå kommunene. Rapporten vil også kunne være til nytte for kommunene,
Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og andre som arbeider for gode
omsorgstjenester.

Erfaringer etter dialogmøtene
Etter å ha gjennomført dialogmøter med alle kommunene i kommunesammenslutningene i
Samhandlingsreformen, kan vi si at møtene har vært en suksess. Kommunene har prioritert å
delta. Alt fra politisk og administrativ ledelse til bruker- og pårørendeorganisasjoner har
deltatt og på Fosen møtte over 80 personer fra fem kommuner.
Erfaringer viser at mange kommuner har liten kunnskap om utviklingssentrenes rolle og
funksjon overfor kommunene. Gjennom disse dialogmøtene fikk USHT presentert seg og
gjort seg bedre kjent i fylket. Tilbakemeldingene fra kommunene har vært at flere ønsker et
tettere samarbeid med USHT. Det ble oppnevnt en kontaktperson fra hver kommune som
arbeider med fag- og kompetanseutvikling og som skal ha et spesielt ansvar for å jobbe opp
mot utviklingssentrene framover.

5.2 Fag- og kompetanseutvikling i pleie- og omsorgstjenesten, USHT
Workshop - nettverk
USHT har gjennom mange år samarbeidet med flere kommuner i Sør-Trøndelag på ulike
måter. Vi har i 2014 planlagt å etablere et nettverk for fag- og kompetanseutvikling i SørTrøndelag fylke. Målet med nettverket er å etablere en tettere dialog med de som arbeider
med fag- og kompetanseutvikling i kommunene.
Den 30. januar 2015 skal USHT arrangere en workshop, der vi ønsker å få frem hvilke måter
USHT og kommunene kan samarbeide på fremover Hva er kommunenes prioriterte
satsingsområder? Hvordan er det ønskelig at USHT bidrar? Hvordan kan vi på best mulig
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måte sikre formidling og spredning av gode prosjekter og ny kunnskap? Denne workshop’en
vil kunne gi USHT et bedre grunnlag for å kunne bistå kommunene i sine utfordringer.

5.3 Regionalt nettverk for utviklingssentre for hjemmetjenester og sykehjem i
Midt-Norge
Det regionale nettverket er sammensatt av alle USHT i Midt-Norge; dvs. USHT i Nord Trøndelag, Sør - Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg deltar SOF Midt-Norge, HiNT, HiST
og HiM samt representant fra Fylkesmannen. Nettverket møtes årlig for erfarings- og
kunnskapsdeling, diskusjon og inspirasjon over felles utviklings- og satsingsområder og for
faglig fellesskap. Det er etablert et arbeidsutvalg bestående av representanter fra de tre
fylkene som skal forberede saker og program før nettverkssamlingene.

5.4 Omsorgskonferansen 2014 – Hverdagsrehabilitering, USHT
Den 6. november gikk årets Omsorgskonferanse av stabelen! Konferansen ble arrangert av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Sør-Trøndelag og årets tema var Hverdagsrehabilitering.
Nils Erik Ness, Leder for nasjonalt prosjekt ”Hverdagsrehabilitering i Norge”, innledet
konferansen med blant annet å fortelle om de ulike modellene i hverdagsrehabilitering.
Mange kommuner er i startfasen av å få hverdagsrehabilitering satt i system og konferansen
inneholdt mange inspirerende og spennende foredrag som vi håper deltakerne vil få nytte av
i veien videre mot morgendagens omsorg!

5.5 Sør – Trøndersk demensforum 2014, USH
Siden 2013 har det blitt arrangert Sør – Trøndersk demensforum over 2 dager. Dette er et
samarbeid mellom USH, geriatrisk og alderspsykiatrisk seksjon ved St. Olavs Hospital,
Ressurssenteret for demens i Trondheim kommune og fylkesmannen i Sør – Trøndelag. Alle
kommuner i Sør – Trøndelag blir invitert. Dette er en god arena for spredning og det å knytte
kontakter mellom kommunene og
tjenestenivåene. Ny konferanse er under
planlegging for 2015.
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5.6 Åfjord Interkommunalt fagnettverk for sykepleiere, UHT
UHT er pådriver i Fagutviklingsgruppe i sykepleie Fosen. Gruppa består av deltagere fra seks
kommuner og ble etablert 2012. 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 (DMS) og Fosen
kompetanse som er en elektronisk læringsportal. Et vesentlig delmål i den forbindelse er å
oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenestene. Arbeidet er forankret i
felles Omsorgsplan på Fosen (Omsorgsplan 2015), Demensplan 2015 og Kompetanseplan.
Nettverksmøtene er en viktig arena for UHT for spredning og informasjon om statlige
føringer og tilbud.
Det ble startet opp egen Faggruppe i 2014 som arbeider aktivt for en hospiteringsavtale –
der helsefaglige ansatte i de enkelte kommuner kan søke sin leder om å få hospitere i en
annen kommune i 2 – 5 dager. Dette er et ledd i kompetansespredning.

5.7 Fagnettverk for helse- og velferd med fokus på demens i Trondheim
kommune, USH
Bydelsvise nettverk med helsepersonell som har fått opplæring og skal fungere som
ressurspersoner ift. Demenssykdom, miljøbehandling, lovverk knyttet til pasient og
brukerrettighetsloven kap. 4a og 4.6-a samt håndtering av ”utfordrende” atferd. Alle 4
nettverk har fått tilbud om samlinger x 2.

5.8 Kreftkoordinatorer, USHT
Fra 2013 har Åfjord kommune og UHT etablert samarbeid med to kreftkoordinatorer på
Fosen. Målet er å samarbeide med kompetanseutvikling på tvers av kommunegrenser,
behandlings- og omsorgsnivå, bidrar til kvalitetsutvikling og stimulerer til
utviklingsprosjekter.
Det ble søkt midler til kreftkoordinator i Trondheim kommune. Den er nå ansatt en
kreftkoordinator i 100 % stilling. Etter modell av USH læringsnettverk for ”Utfordrende
atferd” etableres det nå ressurspersoner ved alle enheter. De har til nå gjennomgått intensiv
opplæring med dertil hospitering ved enhet for lindrende seksjon St. Olavs Hospital.
Kreftkoordinator har også kontakt med Vardesenteret ved St. Olavs Hospital og er for øvrig
plassert ved Lindrende enhet Øya helsehus i Trondheim kommune.

39

5.9 Fagnyheter, USHT
Utviklingssentrene har også i 2014 gitt ut to nummer av ”Fagnyheter fra Sør-Trøndelag”.
Bladet sendes i ut til alle kommuner i fylket, alle enheter for hjemmetjenester og sykehjem i
Trondheim kommune, alle USHT i landet samt at det publiseres på hjemmesiden til USHT
Sør-Trøndelag og SOF Midt-Norge.

5.10 Elektronisk diskusjonsforum /fagnettverk i samarbeid med Fosen
helsekompetanse, UHT
Etablert diskusjonsforum innen sykepleie, kreftomsorg, demens og ønsker å få etablert
forum innen omsorgsteknologi.

5.11 Artikler 2014, UHT
Fagartikkel i sykepleien «Innføring av felles smertekartleggingsverktøy i Åfjord kommune har
ført til bedre smertebehandling».
Fagartikkel som er sendt inn for publisering: ”Eldres erfaringer med fysisk aktivitet og
trening– fokusgruppeintervjuer med hjemmeboende eldre over 80 år”.
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