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Innledning 
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsning som 

skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Den nasjonale satsningen 

skal understøtte gode lokale initiativ til utprøving av modeller for kvalitetsforbedring, 

samt være et virkemiddel for implementering av nasjonale føringer. Å stimulere til 

forskning og fagutvikling i omsorgstjenestene vil også være et viktig arbeid fremover 

med tanke på å beholde og rekruttere gode fagfolk i kommunene.  

 

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Sør-Trøndelag ligger på Søbstad helsehus i 

Trondheim kommune. Kommunen er i stadig vekst, og innbyggertallet har passert 180 

000. USH har i 2013 hatt flg. bemanning: 100 % stilling FOU-koordinator, 100 % stilling 

fagutviklingssykepleier (fra 25.april 2013) samt 20 % stilling høgskolelektor fra HiST 

avd. for sykepleierutdanning (til 1.des. 2013).  

 

Åfjord kommune har 3 229 innbyggere og er vertskommune for utviklingssenter for 

hjemmetjenester (UHT) i Sør-Trøndelag. UHT har hatt følgende bemanning: 

Prosjektkoordinator i 40 % stilling, fagutviklingssykepleier i 20 % stilling og til sammen 

60% stilling tilknyttet  ulike prosjekter.  

 

Utviklingssentrene i Sør-Trøndelag gir også i 2013 ut en felles årsrapport. Dette fordi 

aktiviteten i sentrene er forankret i en overordnet strategi gjeldende for alle USHT i 

perioden 2011-2015. Rapporten tar utgangspunkt i utviklingssentrene sine 

handlingsplaner. 
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Overordnet strategi for USHT 2011-2015 
 

 

”Utvikling gjennom kunnskap”, en overordnet strategi for utviklingssentrene er 

beskrevet og utgitt av Helsedirektoratet; IS-1858. Gjengir her målsettingen: 

 

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  

2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter  

3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte  

4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene  
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Styringsråd for USH Sør-Trøndelag 
 

Navn  Tittel Organisasjon 

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 

Signe Nyrønning        

Enhetsleder  

FoU – Koordinator 

Søbstad helsehus Trondheim kommune 

Utviklingssenter for sykehjem Sør-

Trøndelag/Trondheim kommune 

Fag- og utviklingsråd for UHT Sør-Trøndelag 
 

Navn                             Tittel                                                           Organisasjon 

Grete Samstad 

Anne Tveit               

Helsefaglig sjef 

Dekan 

St. Olavs hospital 

HiST, Avd. for Sykepleierutdanning 

Kirsti Torjuul Første amanuensis Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge 

Anne M Aaknes Brukerrepresentant Eldrerådet Åfjord kommune 

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 Utviklingssenter for sykehjem Sør-

Trøndelag 

Lisbet Nebb               Avdelingsleder sykehjem               Åfjord kommune 

Bjørg Markanes        Fagarbeider                                        Fagforbundet 

Janicke Bratland      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. Partene samarbeidet om Omsorgskonferansen i 2013.   

 

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 

etablering av dagsenterplasser, fagruppe og Sør – Trøndersk demensforum.  

 

Nasjonalt kompetansesenter 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  

 

UHT Samstemming, gjennomgang og ”riktig legemiddelbruk” 

 

 

  

 

 

 

Hovedmål: 

Bidra til økt pasientsikkerhet ved å utføre legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team 

mellom sykepleier, lege, farmasøyt og bruker. 

 

Delmål:  

 Bedre legemiddelbruk for utvalgte pasientgrupper. 

 Tilpasset tiltakspakke for hjemmetjenestene, teste ut denne på 32 pasienter i 

hjemmetjenesten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Arbeidsmetode: 

 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 Rollup i 

læring. 

 

Rapport for 2013 er ferdigstilt.  

Nasjonal pasientsikkerhetskampanje har som en av sine 

satsningsområder i planperioden 2011-2013 å optimalisere 

legemiddelbehandlingen av pasienter i norske sykehjem og 

hjemmetjenester. Hjemmetjenesten i Åfjord har, til enhver tid, 

ansvar for legemiddel -håndtering hos 78 pasienter. Dette 

innebærer både tabletter, injeksjoner og andre lege -middelformer 

og forutsetter god samhandling med pasienten, fastleger, apotek, 

sykehus og andre instanser for å kunne oppfylle tjenestevedtak og 

lover og forskrifter. I perioden fra september til desember ble 32 

pasienter inkludert i prosjektet.  

 

Vårt formål med prosjektet har vært: 

å etablere rutiner og tiltak for å forebygge og avdekke 

legemiddelrelaterte skader som følge av feil i pasientenes 

legemiddelliste/eller mangelfull oppfølging av pasienten når det 

gjelder faglige observasjoner, vurderinger og nødvendige tiltak 

relatert til virkning og bivirkning av legemidler 

 

 
 



9 

 

Resultat: 

Prosjektet – riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten har gitt resultater som er grunnleggende 

for videre praksis og sikkerhetsarbeid. Tilbakemeldingen fra dette teamet er at læringsnettverk 

er en hensiktsmessig modell for implementering av tiltakspakker i lokal enhet. 

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. Mer dialog med brukerne rundt medikamenter de har bruk for /ikke 

bruk for. Flere brukere har færre legemidler enn før prosjektstart. Opplæringsansvarlig har 

gjennom høsten 2013 hatt internundervisninger for alle ansatte med refleksjon over egen 

prosedyre rundt legemiddelbehandlingen og håndtering. Som utviklingssenter for 

hjemmetjenesten i Sør Trøndelag har vi et viktig spredningsarbeid foran oss.. 

 

Læringsnettverk: 

Deltatt på omsorgskonferanse og presentert prosjektet sammen med USH.  

 

Veien videre: 

I 2014 inviteres de andre kommunene på Fosen til å delta på fagdag med presentasjon 

av prosjektet og tiltakspakken. Interkommunal faggruppe for sykepleiere i lag med UHT 

jobber videre for utbreding av pasientsikkerhetskampanjen ”Trygge hender” 

 

 

 

 

Prosjektleder: Gunnveig Å. Ugedal       

Prosjektansvarlig.: Laila Refsnes 

   

 

Riktig legemiddelbruk i sykehjem 

Søbstad helsehus deltok i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen/nettverket i 2012, 

og har i 2013 arbeidet med implementering i Trondheim kommune hvor 

legemiddelgjennomgang nå er lagt inn som en del av Helhetlig pasientforløp både i 

sykehjem og hjemmetjenesten (HPF og HPH). I regi av kommunefarmasøyten som 

deltok i Pasientsikkerhetskampanjen tilbys det nå kurs i legemiddelgjennomgang for 

sykepleiere i kommunen. 

  



Demensteam Åfjord 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om delprosjektet: 

 

 

Fra januar 2013 ble det opprinnelige 

ressursteamet i demens endret til 

demensteam. 

Demensteamets oppgave er å utrede og 

kartlegge pasienter i samarbeid med 

fastlegene. 

De mottar henvisninger fra leger, 

hjemmesykepleien og pårørende. 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og er 

etablert som en del av kommunens 

tjenestetilbud.   

 

Teamet består av lege, sykepleiere og 

hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med 

fagskole eller videreutdanning innen 

demens. Demenskoordinator er leder for 

teamet og organiserer arbeidet. Ansatte 

i teamet har også oppfølgingssamtaler 

og besøk til pasient og pårørende. 

Gjennomført 7 kartlegginger i 2013 samt 

fulgt opp tidligere kartlagte. 

Demensteamet deltar i nettverk for Sør-

Trøndelag og med i prosjekt 

”Demensteam i Norge” som Nasjonalt 

kompetansesenter står bak. Teamet vil 

også arbeide med videreutvikling av 

tilbud i regi av utviklingssentret 

 

Delprosjektansvarlig: 

Demenssykepleier Barbro Ugedal 

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.  

Planlagt opp start av nye 

samtalegrupper våren 2014.  

Dette året har vi deltatt landsomfattende 

prosjektet Demi Nor der oppdragsgiver 

er Nasjonalt kompetansesenter for 

aldring og helse. Prosjektet består i å 

kartlegge demensteamets arbeid samt 

en bredere kartlegging av eldre over en 

periode på 2 år. Vi har med fem 

deltakere fra Åfjord. Alzheimerdagen ble 

markert i september 2013.  

 

Oppdatert og trykket opp skriftlig 

informasjon til venterom, tjenester mv 

Gjennomført internundervisning til 

ansatte  

Gjennomført informasjonsmøter til 

innbyggerne i kommunen. 

 

Prosjekt: Dagtilbud for hjemmeboende 

personer med demens” har vært i drift i 

1 år og et populært og nyttig tiltak for 

pårørende og brukere.  

Rapport ferdigstilt i jan.2013. 

 



Aktivitetstilbud for yngre personer med demens 

Etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom er et 

viktig satsingsområde i Demensplan 2015. Når demenssykdom rammer i ung alder blir 

trygghet og verdighet i hverdagen spesielt viktig. Trondheim kommune fikk tildelt 

midler til å etablere nye dagaktivitetstilbud, og i april 2013 ble det åpnet et 

aktivitetstilbud med 5 plasser for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet ble 

lokalisert ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem i Sør – Trøndelag og 

driftes i samarbeid med Saupstad hjemmetjeneste. Tilbudet har fokus på mestring 

gjennom aktivitet og stimulering ut i fra individuelle behov. Målgruppen for tilbudet er 

personer under 65 år som har fått en demensdiagnose og deres pårørende.  

 

Mål: Tilbudet har som mål å aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle 

hverdager. Det er også et mål å avlaste de nærmeste slik at familie og ektefelle kan klare 

å stå i en ”krevende” omsorgssituasjon.  

 

Resultat: Aktivitetstilbudet har nå vært i drift siden mars 2013. Brukerne av tilbudet har 

fått diagnosen relativt nylig – innen en ramme på 1,5 år. De fleste av brukerne mottar 

ikke andre omsorgstjenester. Det er innledet et godt samarbeid med St. Olavs Hospital 

og nevrologisk avdeling for å kunne komme tidlig i kontakt med brukere og deres 

pårørende, samtidig som at de bistår med veiledning.  

 

Tilbudet driver målrettet miljøarbeid med forankring i personsentrert omsorg. Det 

legges stor vekt på individuell tilpassing av aktiviteter, hvor fysisk aktivitet blir vektlagt. 

Det har blitt gitt tilbud om trening i sal med treningsapparater. Ellers har tilbudet 

vektlagt uteaktiviteter som turer i bymarka, svømmehall og aktivitetshage, i tillegg til 

kulturelle arrangement. Brukerne av tilbudet har også inngått avtale med Landmanden 

gård hvor de tar ansvar for foring og stell av dyr.  I oktober ble tilbudet flyttet til 

Lavollen i bymarka som er en gammel gård som Trondheim kommune eier. Å ha et sted 

som ikke identifiseres med institusjon har betydning for denne gruppen. Et godt 

pårørendesamarbeid er også viktig, mange av ektefellene er i jobb og det må oppleves 

trygt og forutsigbart å benytte dette tilbudet. Det gis tilbud om samtalegrupper for barn 

og unge som er pårørende, samt veiledning til ektefeller og andre som ledd i styrking av 

pårørendes kompetanse som omsorgsgivere. Det legges stor vekt på aktiv 

brukermedvirkning, og det er etablert et brukerråd med representanter både fra 

brukergruppen og pårørende.  

 

I forbindelse med TV - aksjonen i 2013 ble det laget en forestilling og film til inntekt for 

aksjonen. Forestillingen var et samarbeid mellom helse- og velferdsrevyen i Trondheim 

kommune, TV – aksjonen og dagaktivitetstilbudet. Filmen omhandler hvordan det er å 

bli rammet av demenssykdom i ung alder, der deltagerne er personer som har fått 

demensdiagnose og deres pårørende. Filmen er nå frigitt og kan benyttes til 
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undervisning. Det er innledet et samarbeid med Byåsen frivilllighetssentral og Byåsen 

VGS, og det er etablert et prosjekt kalt ”Eldre møter Unge”. Mål for dette arbeidet er å 

etablere et lavterskeltilbud for eldre hjemmeboende personer og gjennom dette skape 

en praksisarena for skolens elever der frivillig arbeid blir en sentral del av tilbudet. 

Treffstedet er et tilbud til de uten andre tilbud og som ikke mottar offentlige tjenester. 
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Kunstprosjektet ”Kunst som hverdagsinspirasjon”  

Beboerne ved Åfjord Helsesenter i omsorgsboliger og sykehjemsavdelinger har god 

tilgang til aktiviteter hvor målet er å underholde. Derfor har vi med dette prosjektet 

dreid fokuset mot en aktivitet som engasjerer og hvor beboerne skaper noe selv. Et hvitt, 

ubrukt lerret utfordrer. De fleste i denne generasjonen har aldri malt på lerret før, - 

dette har vært forbeholdt kunstnere av et mer profesjonelt kaliber. 

Mål:  

Bruke malekunst som en del av et kreativt kulturtilbud til eldre. 

Gjennomføring:  

I samarbeid med Toril G. Osvold som er profesjonell kunstner i prosjektperioden skal 

det gjennomføres 2 samlinger:  

Workshops med 8 ansatte i gruppe: lære om farger, komposisjon, inspirasjon, teknikker. 

Ansatte skal sammen med kunstner Toril veilede de eldre til å gjennomføre 

maleprosjektet til et ferdig produkt med utstilling 6. juni  

Resultat: 

Opplæring i teknikk og fargelære av 16 ansatte ved Toril sitt galleri ble igangsatt januar 

2013. Deltakere: 21 beboere fra sykehjem og omsorgsboliger med alder opp til 90 år, 24 

barn (6-åringer) i barnehagene Heggli og Maribo.  Ansatte, sammen med Toril veiledet 

og var sammen med beboerne og barna når de arbeidet i grupper.  

Dette prosjektet har vært en reise for å utfordre seg selv og tøye egne grenser, gi rom for 

fortsatt utvikling, kjenne at man fortsatt kan bli inspirert og tørre å prøve nye ting. 

Utstillingen ble satt opp i forbindelse med kongeparets besøk 6. juni og er et utvalg 

bilder i akvarell, akryl, olje, og trykk. Dette er vårt bidrag til å gjøre malekunst mer 

folkelig og tilgjengelig for alle og er en utvidelse av aktivitetstilbudet i tråd med mottoet 

Glød, Glede og Galskap. 

 

Helhetlig bruker og pasient og tiltaksløp  

Utvikling viser at kommunehelsetjenesten har fått "tyngre" brukere/pasienter både 

faglig og ressursmessig. Spesielt har dette fått konsekvenser for sykepleiere i 

hjemmetjenesten og fastlegene. Det er større krav og ansvar for riktig vurdering av 

behovet for helsehjelp hos pasienter i hjemmesykepleien. (Jf. Samhandlingsreformen) 

UHT har vært pådriver for etablering av sykepleierråd. Rådet jobber kontinuerlig med 

forbedring av praksis sett i lys av kvalitetsforskriften, pasientsikkerhet og den helhetlige 

tiltak og behandlingskjeden. Pasientene forflytter seg stadig mellom de ulike nivåene i 

helsetjenesten: De bor hjemme og får helsehjelp fra hjemmesykepleie og fastlege, blir 

innlagt på sykehus, kommer på sykehjem og hjem igjen. De er svært syke og mottar 

avansert medisinsk behandling. Hele veien er det behov for oppdatert informasjon 

Sykepleierne i hjemmetjenesten ønsker å gjøre praksisforbedringer med å forbedre 
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kartleggingsverktøy og øke kompetansen i brukerdialogen, bruk av verktøy, faglig 

vurdering (det kliniske blikk) og målsamtaler. 

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 

 

Delprosjekt: Brukersamtale ” trinn for trinn ”  

Ved Åfjord hjemmetjeneste / Helsesenter – sykehjem foretar sykepleierne i de ulike 

gruppene samtaler med brukerne som kommer inn ved sykehjemmet, eller med brukere 

som trenger tjenester i hjemmet. Førstegangssamtalen er en kartleggingssamtale for å 

klargjøre behov for tjenester og tiltak i hjemmet. Denne samtalen gjøres sammen med 

bruker og pårørende.  Hvordan denne samtalen gjennomføres og hvilket innhold den 

kan ha, 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 ens mal som kan kvalitetssikre 

brukersamtalen og medvirkning mht. medisinskfaglige opplysninger, rettigheter og 

plikter og andre generelle opplysninger.  

 

Noe varierende innhold i samtalene med bruker der man innhenter og utveksler 

informasjon. Prosjektet omfatter brukersamtalen i alle ledd fra den første samtalen og 

de avtalte oppfølgingssamtalene. Brukersamtalene blir systematisert ut fra tjenestene og 

brukernes behov. Sikre nødvendige brukeropplysninger, brukermedvirkning, innflytelse 

på egen situasjon ved innkomst, førstegangssamtale og oppfølging samtaler.  

 

Hjemmetjenesten utvikler en egen kartleggingsmappe som tas med i hjemmet i 

forbindelse med første besøk og videre oppfølgingsbesøk i brukerløpet. 

Prosjektet tar ikke høyde for å dekke ulike typer individuelle samtaler av 

medisinskfaglig oppfølging og behandling. 

 

Mål: 

 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 

 

Resultat:  

En kvalitetssikret og mer ensartet brukersamtale er tatt i bruk ved Åfjord sykehjem 

2013. Hjemmetjenesten har høsten 2013 gjennomført forbedring og tilpassninger i 
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maler og sjekklister som er lagt inn i ”Profil” fagprogram. En kartleggingsmappe for bruk 

ved hjemmebesøk er under utarbeidelse og gjennomgås med alle sykepleiere i 

sykepleierrådet. Den blir samtidig presentert for legetjenesten. 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 våren 2014. 

 

Elektronisk meldingsutveksling mellom lege /PLO og kommune/ 

helseforetak 

Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten og fastlegen er 

innført i 6 kommuner i regi av Utviklingssentret i 2012-2013. Erfaring hittil er at dette 

er meget positivt for ansatte når det gjelder kommunikasjon med fastlegen, 

kvalitetssikring i forhold til utveksling av nødvendige helseopplysninger, bestilling av e-

resept, oppdaterte medisinlister, iplos -diagnoser blir registret fortløpende. Vi har fått 

økt kunnskap, holdninger og bevisstgjøring i forhold til innføring av nye rutiner og 

systemet. Vi har i 2013 innført hel- elektronisk saksbehandling og arkivering i Profil. 

Likeledes tatt i bruk mobil omsorg - en fagløsning for pleie og omsorgssektoren. En 

bærbar fagløsning for kommunale pleie og omsorgstjenester. Det å ta i bruk denne 

funksjonaliteten ved bruk av Smarttelefon og Nettbrett har gjort hverdagen lettere med 

at vi kan rapportere hendelser enten i brukerens hjem, eller i bilen rett etterpå. 

Delrapport ”Elin Sykehus” 

UHT har vært pådriver for å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med helseforetak. 

Høsten 2013 ble det klart at kommunene på Fosen skulle få være pilot med elektronisk 

samhandling mot St. Olav`s Hospital med basis og 24 timers-meldinger. I samarbeid med 

KomUt, FosenIKT og kommunene (Bjugn, Rissa, Leksvik,Osen,Roan og 

Åfjord)Teknologisk forberedelse og opplæring er igangsatt .Prosjekt Elin Sykehus  

(kommuner/helseforetak )er planlagt ferdigstilt sommeren 2014. 

Prosjektansvarlig: Sigrun Brødreskift, Tove P. Steen og Laila Refsnes 

 

 

Sertifisering av Livsgledesykehjem 

Livsgledesykehjem er et Konsept utviklet i Trondheim av Stiftelsen Livsglede for eldre. 

Omsorgsplan 2015 og Verdighetsgarantien løfter fram kultur, aktivitet, trivsel og 

åndelige/eksistensielle behov som viktige områder i dagens eldreomsorg. Et 

Livsgledesykehjem skal fremme disse områdene, og livsgledetenkningen skal være 

integrert i alle relasjonelle møter og aktiviteter på sykeheimen. Ledelsen skal 

leggetilrette for at en slik kultur er integrert. Stiftelsen Livsglede for eldre har utarbeidet 
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en veileder som beskriver 9 kriterier som virksomheten skal legge til rette for før 

sertifisering kan skje.   

 

Ved Søbstad helsehus har arbeidet for å bli sertifisert som livsgledesykehjem pågått 

siden våren 2012. Det er jobbet systematisk over tid, og kommunens livsgledekonsulent 

har bidratt i dette arbeidet. Livdgledetraller er i bruk på alle avdelinger, samt at det 

arrangeres en fellestur for hele huset en gang pr. mnd. Søbstad helsehus har i mange år 

hatt fokus på aktiviteter og kulturelle tilbud for pasienter, og har samarbeidsavtaler med 

flere ulike organisasjoner. I løpet av 2013 har man erfart at implementeringen av 

livsgledekonseptet på helsehuset har bydd på noen utfordringer. Det er flere årsaker til 

dette, bl.a. et stort antall ansatte som skal ha opplæring samt pågående endringer i 

tjenestetilbudet i form av økende antall korttidsplasser. Det er ikke mulig å gjennomføre 

livsgledekonseptet slik det er beskrevet for pasienter som er på korttidsopphold. 

Arbeidet som skal lede fram mot en sertifisering vil fortsette i 2014.   

 

 

Innføring av VIPS – praksismodell i sykehjem  

Som en videreføring av kompetanseprogrammet ”Utfordrende adferd” startet vi i 2013 

med opplæring i VIPS – praksismodell for alle enheter og deres ressurspersoner. Målet 

er at denne modellen skal implementeres på alle helse- og velferdssentrene og helsehus 

i Trondheim kommune. Arbeidet vil pågå også i 2014 da det er 25 enheter som skal med. 

USH er en del av faggruppa og tilbyr kurs i VIPS – praksismodell til andre kommuner via 

Sør – trøndersk demensforum. Skaun kommune er første kommune som får opplæring i 

2014.  

 

Helhetlige pasientforløp (HPF) 

Trondheim kommune har innført helhetlige pasientforløp både i hjemmetjenesten 

(HPH) og helse- og velferdssentre/helsehus (HPF), og er et sentralt tiltak i 

kvalitetsutviklingen i kommunen. Det er utarbeidet ansvars- og oppgavebeskrivelser, 

rutiner og sjekklister for ulike typer opphold i sykehjem. USH har bidratt aktivt i 

utarbeidelsen av HPF for korttidsopphold. Kompetanseheving knyttet til arbeidet for å 

hindre ulovlig bruk av makt og tvang skal sammen med HPF bidra til god kvalitet på 

tjenestene i våre helsehus og helse- og velferdssentre.   
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2: Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger 

og studenter 
 

Prosjekt ”Tverrfaglig veilederteam” 
Å bidra til utvikling av gode praksisarenaer for elever, lærlinger og studenter er en viktig 

oppgave for Utviklingssentrene med tanke på framtidens behov for kvalifisert personell 

i helse- og omsorgstjenesten. Å være veileder oppleves for mange som en ekstra 

belasting i hverdagen, og det er relativt få som har veilederutdanning. Dette bekreftes i 

rapporten ”Kvalitet i praksis” (NIFU, 2013). Her beskrives bl.a. at det er behov for 

styrking av praksisveiledernes kompetanse, og at det bør foreligge planer for slik 

kompetanseutvikling.  Videre bør det foreligge et kvalitetssikringssystem for veiledning 

av studenter i praksis. Behovet for økt tverrfaglig samarbeid i omsorgstjenesten 

beskrives bl.a. i  St.melding 29: Morgendagens omsorg.  

Prosjekt startet i august 2013 på Søbstad helsehus. Styringsrådet for USH er prosjektets 

styringsgruppe, og det er nedsatt en prosjektgruppe med deltakere fra HiST, ASP og 

Søbstad helsehus. Målet med prosjektet er at veiledning av studenter og lærlinger i 

praksis skal være kvalitetssikret og en integrert del av den daglige virksomheten. 

Styrking av kompetansen til veilederne skal gi økt faglig trygghet i forhold til veiledning 

og kunnskapsoverføring. Modellen som utvikles skal kunne tas i bruk av andre 

praksisarenaer som driver veiledning av studenter, lærlinger og elever. Målene skal nås 

ved hjelp av flg. tiltak: 

 Beskrive innhold og målsetning samt gjennomføre ”oppstartsseminar” for 

studenter og lærlinger samt deres veiledere 

 Revidere enhetens ”Velkomstmappe for studenter og lærlinger” 

 Gjennomføre månedlige samlinger for praksisveilederne på enheten for teoretisk 

”påfyll”, erfaringsutveksling og refleksjon 

 Synliggjøre virksomhetens veiledningsoppgaver i de ansattes arbeidsplaner 

 Evaluere og revidere kommunens ”Oppskrift på vellykket praksis for studenter 

og lærlinger i helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune” 

Prosjektet går over 3 år. Det første året skal modellen utvikles samtidig som den 

utprøves på Søbstad helsehus. Her deltar veiledere for lærlinger i helsefag, fysioterapi-, 

sykepleier- og vernepleierstudenter. År 2 i prosjektet skal modellen utprøves på flere 

enheter i TK. Rapport vil bli utarbeidet i løpet av det 3.året, og USH vil benytte 

eksisterende nettverk/samarbeidspartnere for spredning av resultater.  
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Utviklingsprosjekt ”Lær, reflekter og praktiser”  

Arbeidet har pågått i hele 2012 og hovedmålet er å utvikle gode praksisarenaer og 

styrke ansattes veiledningskompetanse. Vi har i 2013 arbeidet med å kvalitetssikre 

praksisfeltet slik at det skal stå i samsvar med oppdragsgivers forventninger. 

Gjennomført opplæring av veiledere, systematisert praksisløpet for å sikre en god 

veiledet praksis for ulike brukergruppe: elever, studenter, lærlinger og 

praksiskandidater. Det er startet arbeid med å etablere tettere kontakt med de ulike 

utdanningsinstitusjonene for videre utviklingsarbeid. 

Prosjektet vil avsluttes i 2014. Utfordringer for UHT Åfjord er å kvalitetsforbedre 

praksis både i forhold til volum/fordeling av praksisplasser og innholdet i 

praksisopplæringen i kommunen. Vi ser det også som viktig å være åpen for å 

samarbeide med andre aktører som NAV og andre private og offentlige instanser – for å 

rekruttere nye medarbeidere til helse og omsorgstjenesten. 
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3: Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 

Kompetanseprogram ”Utfordrende atferd” hos personer med kognitiv 

svikt 

Utvikling av kompetansehevingsprogrammet ”Utfordrende adferd” startet i 2011 på 

oppdrag fra kommunaldirektøren i Trondheim kommune. Det ble nedsatt ei faggruppe 

bestående av representanter fra Ressurssenter for demens, forsterket skjermet enhet 

ved Valentinlyst og Byneset helse- og velferdssenter og USH Søbstad helsehus. 

Mål 

Formålet med kompetanseprogrammet har vært tredelt: 

1. At ansatte i Trondheim kommune skal ha kunnskap og ferdigheter som kan bidra 

til å redusere forekomsten av utfordrende adferd.  

2. Etablere ressurspersoner som skal igangsette implementeringsarbeidet på egen 

enhet samt bistå kollegaer.  

3. Utvikle og implementere felles rutiner/retningslinjer for håndtering av 

utfordrende adferd.  

Faggruppa har hatt et overordnet ansvar for gjennomføring av opplæringsprogrammet 

som har bestått av 3 temasamlinger. Forebygging av uønsket adferd vil være i fokus 

gjennom hele undervisningsopplegget. Opplæringen er gitt til fagledere samt minst en 

eller flere personer fra hver avd. Disse benevnes som ressurspersoner, og skal være de 

som sammen med fagleder skal bistå og veilede kollegaer på arbeidsplassen. Faggruppa 

kan også bistå de ansatte og ressurspersonene med veiledning og oppfølging i konkrete 

saker.  

Felles rutiner og retningslinjer i hele tjenesten er viktig for å sikre kvalitet og faglig 

forsvarlighet. Det har pågått et kontinuerlig arbeid med utvikling og forbedring av 

eksisterende rutiner, disse er nå en del av det helhetlige pasientforløpet som Trondheim 

kommune har implementert.   

I 2013 er det satset på videre oppfølging av kompetansetiltakene som er iverksatt. Det 

har blitt gjennomført bydelsvise læringsnettverk hvor det har vært faglig påfyll, men 

spesielt vært vektlagt refleksjon og dialog. I tillegg er opplæringsprogrammet blitt 

arrangert for nye ressurspersoner i kommunen. Satsningen er forankret i lederavtalene 

til enhetslederne i helse- og velferd i Trondheim kommune. Det er også utarbeidet 

informasjonsmateriell i form av en brosjyre og en poster som beskriver 

kompetanseprogrammet, og dette er formidlet via nettsider, konferanser og foredrag. 

Faggruppa har utarbeidet en veileder som inneholder en sammenfatning av innholdet i 

kompetanseprogrammet. Den vil nå distribueres ut som trykksak og på våre 

hjemmesider.   
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Demensomsorgens ABC 

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 Nasjonalt kompetansesenter 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. Hittil har over 200 ansatte i 8 kommuner gjennomført 

opplæringen. I 2013 har USH arrangert totalt 8 fagseminarer, med forelesere fra bl.a. 

egen kommune, HiST, St. Olavs hospital og Kirkens Bymisjon.  220 ansatte er i gang med 

sitt opplæringsprogram, og av disse startet 90 høsten 2013.  

 

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).   

 

 

         
 
 

Planlagt oppstart av ABC-grupper for kystregionen i samarbeid med Kystressurs og 

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse og UHT som bidragsyter for den 

faglige biten av undervisningen for kommunene 2014. 
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Vi bygger kompetanse - E- Læring i tjenesten for utviklingshemmede 

Det er utviklet flere kurs som ligger åpent på nett og i læringsportalen Fosen Helse.  Det 

er lite fokus på å ta disse kursene. Ansatte opplever at det generelt er få fag tema som 

det gjennomføres kurs i , som de føler er relevante . De har andre utfordringer og 

kunnskapsbehov. UHT sitt fokus 2013 har vært å bruke E-læring som hjelpemiddel for å øke 

kompetansen blant de som jobber inn til brukere med utviklingshemming. UHT har sett på 

metoder for å kunne gjennomføre undervisningen.  

Resultatmål:  

Bruker, pårørende og samarbeidspartnere skal føle seg imøtekommet og ivaretatt, og bli 

møtt av trygge og profesjonelle fagutøvere.  

God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, med tanke på kvaliteten av våre 

tjenester, og spesielt rettsikkerhet for brukerne. 

 

Kompetanseutvikling for vernepleiere og miljøarbeidere.  

Fokuset på kompetansebygging har vært lovverket Tvang og makt HOLkap.9, kap.4A, 

demens og psykisk helse for denne brukergruppen.  

 

Resultat: 

Gjennomført ”Basisopplæring ”i verdibasert tjenesteutøvelse for hele ansattegruppen. 

(86 personer).  

Gjennomført oppfriskningskurs i lovverket kap.4A, kap.9 HOL både teoretisk og praktisk 

(36personer). Etablert rutine for årlig egenlæring i lovverket og anvendelse av dette. 

(Info. consensus og veilederen)  

Prosjektleder: Linn Bye 

 

Prosjekt ”Kontinuerlig Læringsarena i hjemmetjenesten”  

Hjemmebasert omsorg er utfordrende å definere. Antallet med behov øker – jf. 

samhandlingsreformen og flere pasienter som trenger oppfølging etter hjemkomst. 

Utviklingssenteret har i 2012/13 avdekket behov for å spisse kompetansen på utførelse 

og bruke av nytt teknisk utstyr hjemme hos pasienter.  

Kort om delprosjektet:  

Ansatte foretar kliniske undersøkelser hos tjenestebrukerne omkring blodsukkermåling, 

blodprøver, urinprøver, blodtrykk, puls, kroppstemperatur, oksygenmetning, tilførsel av 

oksygen, kompresjon og smertebehandling. For å vurdere sykdomstilstand er det 

anskaffet nødvendig utstyr og gjennomført opplæring av ansatte. For å kvalitetssikre 

målingene er virksomheten tilknyttet Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av 

laboratorievirksomhet utenfor sykehus) der utpekte kontaktpersoner ivaretar 

internkontroll. 
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Hovedmål: 

Enkle prøver og undersøkelser skal sikre pasienter raske og kvalitetssikrede prøvesvar. 

Ansatte skal ha god kompetanse og føle seg trygg i behandlingssituasjonen. 

 

Rapport for 2013:  

Aktivitet styrket i tråd med Samhandlingsreformen utfordringer. 

Utvidet ordningen til at alle ansatte har med blodtrykksmåler, termometer og 

urinprøveglass til alle pasienter. 

Fulgt opp rutiner og opplæringsbehov hos ansatte. 

Ressurspersoner (for Noklus) har ivaretatt internkontroll, herunder ivaretatt bytte av 

Crp- apparat høsten 2013. Anskaffet INR-apperat for bruk i hjemmetjenesten. 

Delprosjektansvar: 

Noklus-kontakt Gunnveig Å. Ugedal 
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4: Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og 

omsorgstjenestene  

 

Utviklingsprogram for forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk 

til eldre 
Infosenteret for seniorer i TK fikk i samarbeid med USH Søbstad helsehus midler til et 3-

årig utviklingsprosjekt for ”Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre”. 

Formålet med prosjektet har vært å beskrive og kvalitetssikre en modell for 

helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk blant hjemmeboende eldre i 

aldersgruppen 80 år. Arbeidet har hatt til hensikt å videreutvikle kunnskap og metodikk 

som ivaretar folkehelseperspektivet, samt støtte den eldre til å opprettholde mestring i 

hverdagen. Infosenteret har lang og bred erfaring med forebyggende og 

helsefremmende hjemmebesøk og et sentralt mål med dette arbeidet er også å bidra 

med råd og tips til andre kommuner som skal iverksette lignende tiltak. I prosjektåret 

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 ble også utprøvd av 

to nærkommuner og kan bidra til at andre kommuner har grunnlag for å komme i gang 

med hjemmebesøk. I tillegg beskrev Infosenteret i en rapport (publisert)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.  

 

Mål 

I 2 og 3 år av utviklingsprosjektet (fra 2012- 2014) ønsket Infosenteret for seniorer å 

trekke inn forskningskompetanse for å måle effekt av forebyggende hjemmebesøk. 

Infosenteret for seniorer har som mål å støtte seniorer til å leve et godt og selvstendig 

liv. Spørsmål en søker å få svar på i evalueringen er om hjemmebesøket har betydning 

for den enkelte. Måles opp mot Infosenterets målsetting om: 

- Trygghet 

- Kunnskap om muligheter 

- Informasjon 

- Endringer 

Resultat 

Infosenteret har i samarbeid med NTNU Helsefremmende forskning utarbeidet et 

spørreskjema som ble besvart ved hjemmebesøk 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 
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fra prosjektet. 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.  

Samtlige Informanter har skrevet under samtykkeskjema. Det er totalt besvart 283 

spørreskjema ved hjemmebesøk til 80 åringer født i 1933. Seniorer som har mottatt 

helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk har vært svært positive til å delta. Det 

har i samarbeid med forskere blitt utviklet et oppfølgingsskjema som sendes ut 6 

måneder etter første besøk. Dette arbeidet fortsetter videre i 2014 og etter plan skal 

siste gjennomføres medio mai 2014. Videre vil arbeidet i 2014 være å bearbeide og 

analysere det innsamlede materialet, samt skrive en artikkel for publisering, basert på 

datamaterialet i 2014.  

 

Masterprosjekt i kunnskapsledelse 

Høsten 2012 ble det innledet et samarbeid med Handelshøgskolen i Trondheim og 

masterstudium i kunnskapsledelse, der to studenter ønsket å undersøke ulike aspekter 

ved kunnskap på Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem i Sør – Trøndelag. 

Utviklingssentrenes visjon er ”Utvikling gjennom kunnskap”. Dette er et ideal om 

kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling. Hovedmålsetting for 

landets Utviklingssentre er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og 

hjemmetjeneste som blant annet innebærer å være pådriver for kompetanseutvikling 

hos ansatte. Søbstad helsehus har siden 1999 da som Undervisningssykehjem hatt fokus 

på og jobbet kontinuerlig med ulike tiltak. Hensikten med denne undersøkelsen var å 

undersøke hvilket kunnskapssyn lederne ved Søbstad helsehus har og hvordan det 

arbeides med kunnskapsutvikling til ansatte ved helsehuset. Ledelse med fokus på 

kunnskapsarbeid og kontinuerlig utvikling av ansattes kompetanse er viktige 

utfordringer alle organisasjoner står ovenfor. I likhet med mange andre profesjoner 

kreves det i sykepleien at enhver holder seg faglig oppdatert i forhold til 

kunnskapsutviklingen innen eget felt. En ledelsesutfordring er også å sikre og 

videreutvikle den fagkompetansen som allerede finnes blant ansatte. For å belyse 

problemstillingen ble det formulert to forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilket kunnskapsgrunnlag legges til grunn? 

2. Kan helsefagarbeidere og sykepleiere defineres som kunnskapsarbeidere? 

Metode 

Det ble gjennomført en kvalitativ studie med stegvis dektuktiv og induktiv tilnærming. 

Det ble gjort fem dybdeintervju med ledere samt observasjonsstudie og dokumentstudie 

som supplement.  

 

Funn i studien 

Gjennom et prosessuelt syn på kunnskap anerkjennes kunnskapens dynamiske aspekter 

hvor kunnskap ikke er noe gitt som kan læres inn en gang. Lederne ønsker å tilrettelegge 
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for kunnskapsutvikling i det daglige hvor både muligheter og hindringer erkjennes og 

tiltak utøves for å sikre en muliggjørende kontekst. Det tilrettelegges for at ansatte skal 

være bevisste, oppmerksomme og reflekterte over egen praksis.  Ledelse kjennetegnes 

ikke av et skarpt atskilt kunnskapssyn. De ulike kunnskapsaspektene synes å være 

sammenvevd i en dynamisk, vekselvirkende praksis for å fremme en faglig god praksis. 

Kunnskapsarbeideren kjennetegnes av å være bevisst i sitt arbeid med mennesker, har 

oppdatert kunnskap og evner å jobbe selvstendig. I avhandlingen ble begrepet 

presentert med bakgrunn i funnene fra i studien. En kunnskapsutøver er en som i sitt 

yrke utøver teoretisk og praktisk kunnskap på en refleksiv måte, er bevisst på seg selv 

og oppmerksom i sine handlinger. Studien har gitt oss mange relevante refleksjoner om 

synet på kunnskap og hvordan vi anvender dette i den praktiske hverdagen. Det har 

også vært med på en bevisstgjøring som vi kan benytte i vårt arbeid med kunnskap, 

kompetanse og kvalitetsutvikling.  

 

Det Midt-Norske velferdsteknologiprosjektet 

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 (samt 8 andre kommuner) har deltatt i et 

Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt som består av mange ulike delprosjekter under en 

felles prosjektorganisasjon; GPS-sporing, spillteknologi, vandrealarm i sjukeheim, 

medisinering i institusjon/hjemmeboende, ulik sensorteknologi, Paro-selen, 

velferdsteknologisk laboratorium og bruk av videokonferanseutstyr.  Gjennom 

deltakelse i dette prosjektet har kommunene vært med å prøve ut eksisterende og 

tilgjengelig velferdsteknologi i de kommunale i pleie- og omsorgstjenestene. Gjennom 

felles prosjektsamlinger har kommunene delt kunnskap og erfaringer for å nå 

individuelle og felles mål. Fylkesmannen, KS og brukerorganisasjoner deltar sammen 

med kommunene. Prosjektperiode 1/1-2012 - 31/12-2013. Det skal arrangeres en 

erfaringskonferanse 14. mars 2014 på Stjørdal. Der skal det formidles hvordan 

nettverket har jobbet, hvilke erfaringer som er gjort og virkemidler på veien videre.  

Prosjekttittel: Implementering og utprøving av velferdsteknologi, UHT Åfjord 

 Deltakelse i Innovasjonsledelse 

I samarbeid med Innomed og Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet, har 

Innoco våren 2013 gjennomført et innovasjonsprogram i Midt-Norge. Dette har 

hatt fokus på innovasjonsledelse og kultur. Prosjektgrupper fra Ulstein, Steinkjer, 

Åfjord, Bjugn, Ålesund og Kristiansund har deltatt på i alt 5 samlinger med fokus 

på både kompetanseutvikling og prosjektarbeid. 

 Prosjekt Memoplaner  

Digital kalender med påminnelsesfunksjon. Utprøves til hjemmeboende med 

kognitiv svikt som har tjenester. Memoplaner kan søkes på hos 
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Hjelpemiddelsentralen. Prosjektet har omfattet utprøving hos tre brukere. To 

yngre bruker med kognitiv svikt og en eldre bruker.  

Mål: Skape trygghet og selvstendighet og skape økt trygghet for pårørende og ansatte 

Rapport og sluttvurdering: 

Memoplaner krever høy teknologisk ferdighet av både bruker og helsepersonell. 

Nytteverdien av bruken blir lavere når disse ferdighetene ikke er på plass/til stede. 

Dette er de samme erfaringer som Bærum gir angående utprøving av Abilias løsning 

Memoplaner. Samtidig har tjenesten opparbeidet seg en kompetanse på bruken av deler 

av memoplaner og ønsker å bygge videre på denne.  

 

Prosjektleder: Turid Berg Mandal 

 

 

Trygge spor  
Prosjektet Trygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. 

Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med 

støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene.  

Målsettingen: i prosjektet har vært å bidra til å gi personer med kognitiv svikt en 

tryggere og mer aktiv hverdag, samt bidra til større trygghet for pårørende og ansatte i 

helse- og omsorgssektoren.  

Fem kommuner samarbeider med forskerne om å bringe frem ny kunnskap i pleie- og 

omsorgstjenesten. Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommune bidrar til 

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? Hvordan skal tjenesten organiseres? Hvordan finner vi de 

riktige brukerne? 

 

Også flere bedrifter er involvert i arbeidet. De leverer eksisterende produkter og 

systemløsninger som underlag for forskningsarbeidet og prosjektet bidrar i utviklingen 

av nye og forbedrede løsninger og produkter. I første fase av forskningsprosjektet 

Trygge Spor har et femtitalls personer med demens brukt GPS over en periode fra noen 

uker opp til ett år.   

Resultater fra Åfjord: I første del av det nasjonale prøveprosjektet ble 3 hjemmeboende 

brukere med demens utstyrt med GPS-enheter. 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.  I testperioden er sporingssystemet brukt med korte intervaller 
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for å sikre opplæring og sikkerhet. I vanlig ordinær bruk vil sporing skje ved alarm og 

lengre intervaller i døgnet.   Vi har også hatt en bruker/pårørende som fikk prøve ut GPS 

funksjonaliteten på 14 dagers utenlandsreise. 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. Brukerne uttrykker misnøye med 

at GPS -enheten er stor og må enten bæres rundt halsen eller i lomma.   Det er gitt 

opplæring av 86 ansatte i sporingsteknologi, og de ansatte er positive til å innføre GPS-

tjeneste i kommunen. Avisartikkel om Trygge Spor og utprøving av gps.   Tydelige funn 

viser at lokaliseringsteknologien bidrar til økt trygghet, frihet og livskvalitet - både for 

demente og de pårørende. Erfaringene viser at etiske vurderinger, kartlegging av 

individuelle behov, faglig kompetanse og tilrettelegging av velferdsteknologi og 

tjenester er viktige forutsetninger for forsvarlig og vellykket bruk av varslings- og 

lokaliseringsteknologi. Det har hatt betydning at vi har hatt Edenfilosofien i bunnen av 

vårt verdigrunnlag i forbindelse med de etiske refleksjonene. 

Prosjektet har gitt oss kunnskap om hvilke forutsetninger som bør være på plass i 

organisasjonen og hvilke verktøy vi skulle ønske vi hadde da vi startet.  Dette er 

kunnskap som gjør at kommunen står sterkere rustet til å bidra med å fortsette å 

implementere velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon videre i egen og i andre 

kommuner. For at velferdsteknologi skal kunne bli en naturlig del av de kommunale 

helsetjenestene må vi fortsette å prøve ut teknologi i praksis blant annet for å avdekke 

innovasjonsbehov i eksisterende tjenester. Det er også behov for teknologiutvikling.  

I prosjektet har man samarbeidet med blant annet SINTEF og NTNU, som partner for 

forsknings og utvikling. I tillegg har også Høgskolene i Molde, Ålesund og Sør-Trøndelag 

bidratt med kompetanse og FOU-bidrag. Kommunene har stått fritt til å velge FOU-aktør 

der det ikke allerede er inngått avtaler. Gjennom disse FoU partnerne opplever vi å ha 

med oss kompetanse på blant annet behovsdrevet innovasjon, kontakt med 

leverandørmarkedet, helsefaglig tyngde og distrikts fokus. 

Veien videre: 
Det skal skrives en felles utfyllende rapport om prosjektene og de ulike fasene man har 

gått igjennom. Verktøyene som lages er tilgjengelig for interesserte kommuner. 

Erfaringer fra utprøvingene av GPS-løsninger er tatt opp i resultatrapporten ”Trygge 

spor” som ble utgitt av SINTEF i 2013. 

  

Prosjektet videreføres i Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Trygge spor 2.  En klar 

ambisjon om å implementere GPS som et verktøy i demensomsorgen i kommunene. 

Åfjord vil delta i nasjonalt nettverk med videre utprøving av til sammen 20 enheter GPS. 

Dette krever ny organisering og prosjektbeskrivelse med interkommunalt samarbeid. 

Prosjektledelsen lokaltvil ivaretas av UHT. 

 

http://issuu.com/fosna-folket/docs/velferdsteknologi_29-5
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Prosjektleder velferdsteknologi for omsorgsboliger/institusjon i 

Trondheim kommune 

I desember ble det utlyst 100 % stilling som prosjektleder i velferdsteknologi (VFT) for 

omsorgsboliger/institusjon internt i Trondheim kommune. Stillingen finansieres av 

øremerkede midler for velferdsteknologi tildelt USH samt Trondheim kommune, og 

prosjektleder skal lokaliseres på USH. Kommunen har utarbeidet et program for VFT 

hvor man ønsker en mer helhetlig satsing innenfor dette området. Arbeidet ledes av 

programleder som er tilknyttet rådmannens fagstab, og prosjektleder skal samarbeide 

tett med prosjektleder VFT for hjemmeboende. Prosjektlederen får ansvar for å utvikle 

og etablere program for VFT i omsorgsbolig/institusjon, teste ut nye teknologiløsninger, 

holde seg oppdatert innen fagfeltet samt økonomi- og rapporteringsansvar. Videre får 

prosjektleder et ansvar for formidling og spredning av resultater i tråd med USH sin 

pådriverrolle.  
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5: Formidling og spredning  

Omsorgskonferansen 2013 

Omsorgskonferansen 2013 gikk av stabelen 30.sept. og 1.okt. på Rica Nidelven Hotell i 

Trondheim med ca 120 deltakere fra hele Sør-Trøndelag fylke. Konferansen ble 

arrangert i samarbeid mellom Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Sosial- og helseavd. og 

Utviklingssentrene i Åfjord og Trondheim kommune. Det var første gang en slik 

konferanse ble arrangert i fylket. To dager med et faglig program som omhandlet mange 

ulike temaer ble tatt godt imot av deltakerne.   Stortingsmeldingen ”Morgendagens 

omsorg” ble presentert av Helse- og omsorgsdepartementet, og Omsorgsplan 2020 ble 

lagt fram av Helsedirektoratet. Temaene kvalitetsforbedringsarbeid i praksis, 

hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, ”Menn i helse” og ”Livsglede for eldre” som 

alle er områder beskrevet i stortingsmeldingen ble presentert for deltakerne. 

Kompetansesenteret Rus Midt-Norge bidro med et innlegg om ”Eldre og rus”. Den 

pågående nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” ble også viet 

oppmerksomhet i form av innlegg fra begge utviklingssentrene. Ansatte fra UHT/Åfjord 

kommune presenterte hvordan man jobber i prosjektet ”Riktig legemiddelbruk i 

hjemmetjenesten” og ansatte fra USH/Søbstad helsehus presenterte ”Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem”.   

 

 

Fagnyheter 

Utviklingssentrene har også i 2013 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.  
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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 - 

Trønderlag, Sør - Trønderlag 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. 

 

 
 

Foto: USH Møre og Romsdal  

 

Fagdager UHT Åfjord  

Temadag: Den nasjonale strategien beslutningsprosesser for begrensing av 

livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende, IS-1961.  

Temadag: Ernæring – den syke pasienten 10.april 2013 

Temadag: Pasientrettighetsloven kap.4-Helse og omsorgstjenesteloven kap.9 

 

Fagdager/kurs/undervisning USH Søbstad helsehus 

 Søbstad helsehus 

 Trondheim kommune 

 Samarbeidskommuner Demensomsorgens ABC 

 HiST 

 Kompetansesenter i Lindrende behandling Midt-Norge. 

 Fagakademiet (grønn Omsorg) 

Deltakere på det regionale 
nettverksmøte for USHT, SOF Midt-
Norge og FM. Her utenfor Stiklestad 
nasjonale kultursenter.  
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Artikler UHT Åfjord 

Artikler til - sykepleien  

1. Betydningen av fysisk aktivitet - fokusgruppeintervjuer med hjemmeboende eldre 

over 80 år  

Forfattere: Førsteamanuensis HIST, SOF PH. D Kirsti Torjuul, Fagutvikler UHT Silje Birkenes 

Førsteamanuensis HINT, SOF PH.D Karin Torvik, Stipendiat SOF Gunn Eva S. Myren 

2. Artikkelen beskriver et fagutviklingsprosjekt i Åfjord kommune som hadde som mål å 

innføre en verktøypakke for kartlegging av smerte i hele kommunen 

Forfattere: Karin Torvik, Liv Kirsti L Hårstad, Aud Frønes, Ellen Ommedal Strøm, Marie 

Helleren, Gunn Karlsaunet, Kirsti Torjuul. (HIST, HINT,UHT,SOF) 

 

Veiledere/retningslinjer USH Søbstad 

I 2013 er det utgitt ev revidert utgave av veilederen” Omsorg og behandling ved livets 

slutt”. Det er i 2103 også utarbeidet ev veileder i temaet ”Utfordrende adferd” som vil bli 

utgitt i starten av 2014.   

 

Faggruppe demens i Trondheim kommune 

Det er etablert en fag- og kompetansegruppe i Trondheim kommune som skal ha fokus 

på kompetansehevingstiltak som undervisning, veiledning og rådgiving samt drift av 

læringsnettverk. Fokuset er knyttet til personer som lever med kognitiv svikt av ulik 

årsak, hovedsaklig ulike former for demenssykdom. Det ble påbegynt et arbeid før 

årsskiftet for å se på om mandatet til gruppa også kan favne rus, psykisk 

utviklingshemming og psykiatri. Dette vil være et samarbeid med dedikerte personer 

som arbeider med kompetanseutvikling innen disse tjenesteområdene. Dagens 

faggruppe består av USH, Ressurssenter for demens, forsterket skjermet enhet, og bistås 

av rådgiver rådmannens fagstab og kommuneoverlegen. Faggruppa har siden 2010 hatt 

ansvar for gjennomføring av opplæringsprogram ”Utfordrene atferd” i Trondheim 

kommune. 

 

 

Sør – Trøndersk demensforum 2013 

Også i 2013 ble det 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. Årets program ble åpnet med en 

orientering om demensplan 2015, hvordan er status i fylket, videre fikk vi høre om 

hvordan det er å få demenssykdom i ung alder, hvordan er det å være pårørende. 

Førerkort vurdering, aktuell lovverk, kartlegging i kommunehelsetjenesten, bruk av 
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musikkterapi og presentasjon fra tre Sør – Trønderske kommuner. Dette er en god arena 

for spredning og det å knytte kontakter mellom kommunene og tjenestenivåene. Ny 

konferanse er under planlegging for 2014.  

 

UHT – Åfjord Interkommunalt fagnettverk for sykepleiere 

UHT er pådriver i Fagutviklingsgruppe i sykepleie Fosen. Gruppa består av deltagere fra 

6 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 (NettOpp Fosen) 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. 

I 2013 har vi fortsatt hatt fokus på kartlegging av de ulike ressurser innen helsefaglig 

arbeid som de enkelte kommunene har. I faggruppen har vi vært pådrivere til at alle 

kommunene skulle ha en eller flere kontaktperson innen de ulike fagfeltene blant annet 

dement, kreft/palliativ, medikamenthåndtering (pasientsikkerhetskampanjen – I trygge 

hender) osv. 

I 2013 har vi møttes i videokonferanse og ser at det er besparende med hensyn til 

tid/økonomi. Faggruppen arbeider aktivt for en hospiteringsavtale – der den 

helsefaglige ansatt i de enkelte kommuner kan søke til sin leder om å få hospitere i en 

annen kommune 2 – 5 dager. Dette er et ledd i kompetansespredning. Faggruppen 

starter opp i 2014 med møte via video 30.januar med oppsett av årshjul/ aktivitetsplan 

for kommende år.  

 

Kreftkoordinator  

Fra 2013 har Åfjord kommune og UHT etablert samarbeid med to kreftkoordinatorer 2 x 

50 % som er opprettet av Kreftforeningen og Fosen Helse IKS.   

 

Formålet: stillingene er å koordinere hjelp og tjenester for kreftpasienter og pårørende, 

bidra til å sikre gode levevilkår og best mulig livskvalitet for den enkelte kreftpasient og 

bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet. Oppgaver 

kreftkoordinatorene skal ivareta opp i mot pasient og pårørende: 

I Åfjord har vi startet opp en selvhjelpsgruppe for kreftrammede.  

Å arbeide med kompetanseutvikling på tvers av kommunegrenser, behandlings- og 

omsorgsnivå, bidrar til kvalitetsutvikling og stimulerer til utviklingsprosjekter.  
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Kompetanseutvikling interkommunalt 2013 

Etablert tverrfaglig elektronisk diskusjonsforum i samarbeid med Fosen 

helsekompetanse.  

Etablert Fagnett for kreftsykepleiere i samarbeid med to felles kreftkoordinatorer på 

Fosen. 

Startet dialog om etablering av interkommunalt fagnett for demens.  

 

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.  

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. 

 

Det er opprettet en prosjektgruppe på 12 til 14 personer med representanter fra de 

ulike kommunene på Fosen, som skal beskrive og 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 alle 

kommuner. 

Prosjektet skal gjennomføres fra januar 2014 til januar 2015, og erfaringene fra 

prosjektet vil i første omgang brukes i kommunene på Fosen.  

 

Prosjektrapporter i 2013 UHT Åfjord 
 I 2013 ble flere prosjekter fra 2011-2012 avsluttet og satt ut i drift. Prosjektrapporter 

er ferdigstilt:  

 

 

 

 

 


