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Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT) Agder (vest)

- Fag og samarbeidsrådsmøte 21.06.21



Agenda:

• Informasjon om tilsagn på søknader
• Status USHT arbeid
• Innspill til nye oppgaver forespurt USHT
• Justering av handlingsplan for året

• Eventuelt – saker meldt inn på forhånd, 10 min

Teamsmøte fra kl.13.00-14.30
Mandag 21.06.2021
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HVA?

Bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene ut i fra lokale behov gjennom:
• fag- og kompetanseutvikling 

• spredning av ny kunnskap

• nye løsninger

• nasjonale føringer

Samfunnsoppdraget

HELSE OG SOSIAL | Helsefremming og innovasjon

http://www.utviklingssenter.no/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-samfunnsoppdrag.4885990-176140.html
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USHT’s nasjonale satsingsområder for 2021

• Oppfølging av St.meld 15 Leve hele livet 

• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming 

• Demensplan 2025

• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder klinisk 

observasjonskompetanse

• Velferdsteknologi

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

HELSE OG SOSIAL | Helsefremming og innovasjon
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HVEM ER VI?
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Status økonomi 2021

Tilskuddsordning/finansiering
Overført til 

bundne fond fra 
2020

Friske midler søkt  
i 2021

Tilskudd 
innvilget i 2021

Sum

Basistilskudd USHT Helsedirektoratet* kr 1 255 144 kr 2 235 000 kr 3 490 144 kr 3 490 144 

Kompetanse og 
innovasjonstilskudd 
Fylkesmannen

Fagkoordinator pasientsikkerhet og 
forbedring

Kr.                 548 919

kr 300 000 kr 200 000 kr 200 000

Fagkoordinator fysisk aktivitet kr 300 000 kr 200 000 kr 200 000

ABC- koordinering* kr 300 000 kr 385 972 kr -

Evaluering/spredning basiskompetanse kr 0 kr 131 814 Kr               131 814

Simulering Covid-19* kr 600 000 kr 718 105 kr 718 105

Lindringstilskudd Fylkesmannen* kr 289 825 kr 485675 kr 775 500 kr 775 500 

Utviklingshemming Helsedirektoratet* kr 500 847 kr 1 314 153 kr 1 300 847 kr 1 300 847 

Egenfinansiering Kristiansand kommune (Fast finansiering) kr - kr                2 559 000 kr 3 559  000 kr 3 259  000

Sum kr 2 594 735 kr 8 093 828 kr 10 574 410 kr 10 274 410 

• Til Hisøy Frivilligsentral (fra KMD) til koordinering regionalt læringsnettverk aldersvennlig Agder. Søkt om Kr. 300 00, - (kr. 100 000,- innvilget). Bruk av midler ikke avklart. OK
• Design meg – Kvinesdal kommune (søkt om Kr. 159 000,- til USHT bidrag). Kvinesdal søkte om Kr. 640 000, fikk Kr. 250 000. 
• Observasjonskompetanse hos ansatte –Flekkefjord kommune (søkt Kr. 100 000,- til USHT bidrag) OK
• Rusmidler (Kr. 80 000,- overført fra i fjor, pluss Kr. 66 000,- i friske midler (siste året)). OK
• NFR søknad VR-simulering med senter for e-helse UiA Svar forventet 23.juni 2021
• Deltagelse i EU-prosjekt CRANE (5% stilling, men ingen ekstern finansiering) OK
• Deltagelse i LIVE@HOME + demensprosjekt 5%+5% OK
• RFF prosjekter digitalisering av basiskompetanse 2 avslag på søknader
• RFF forprosjekt DESIGNMEG OK Midler til forskningen
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Aktivitet
2021 
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Nettverk – koordinert av USHT

Erfaringsutveksling og faglig oppdatering 

Interkommunale Internt KRS Digitale

Læringsnettverk (2 stk siste 2 år)

HELSE OG SOSIAL | Helsefremming og innovasjon

• Demens

• Lindring 

• Rus og psykisk helse

• Kols/O2

• Velferdsteknologi

• Smittevern 

• Demens

• Lindring

• Habilitering

• Saksbehandlerforum

• Ledernettverk (oppstart oktober 2021)

• Fasilitatornettverk

• Nettverk forhåndssamtale

Evaluering – hva må 
til for at nettverket  

gir effekt for 
brukeren?• Aldersvennlig Agder (oppstart høsten 2021)

• Læringsnettverk – fysisk aktivitet og ernæring, for ansatte i tjenester til personer 

med utviklingshemming (Oppstart september 2021)
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Digital nettverkssamling i lindring

v



ABC-opplæring i Agder 2021

Oppstart ABC-permer høsten 2021

Uke 35

Fagseminar 1

31 august – Mitt livs perm 1

1 september – Demens perm 1

3 september – demens perm 2

Uke 36

Fagseminar 1

7 september – mitt livs perm 2

10 september – Psykiske sykdommer i eldre år

Uke 37

Fagseminar 1

13 september – Geriatri

14 september – Musikkbasert miljøbehandling

ABC Permen ABC Aldring og omsorg er under revidering.

Det vil ikke bli oppstart på denne permen i høst.

Velferdsteknologiens ABC er også under revidering

Oppstart er utsatt til nyåret 2022



Simulering Prosjekter
• Simulering Covid-19
• Simulering forhåndssamtale
• Øve på NEWS2 /ISBAR/ABCDE
• Klin Obs kommune
• Fasilitatorkurs– 70 fasilitatorer utdannet i 

kommunene i Agder siste året



Prosjekt:
Simulering av forhåndssamtale

Mål: flere ansatte føler seg trygge til å

gjennomføre forhåndssamtale og flere brukere

kan dø hjemme fordi de føler seg trygge på 

livets siste dager. 

Hva: Trene på å bli bedre til å snakke med 

pasienter og pårørende om hvordan de ønsker det 

mot livets slutt. 

Vi ønsker å finne ut om: Simulering som læringsmetode 

kan egne seg til opplæring i forhåndssamtaler.

Hvilken gevinst gir simulering som læringsmetode?

Skal presenteres på 
Landskonferansen i 

kreftsykepleie
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M o d u l b a s e r t  B a s i s ko m p e t a n s e
Systematisk kompetanseheving med mål om å tilby faglig kompetanseheving på et minimumsnivå

Mål: Å styrke de ansattes ferdigheter innen grunnleggende kompetanseområder:

Ledere og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og ut fra en vurdering av arbeidsstedet behov

for faglig oppdatering.

Disse modulene er digitalisert, og du finner de i KS-læring: 

- Grunnlagstenkning «Hva er viktig for deg?»

- Ernæring

- Test deg selv – hva kan du i oppfølging av eldre? 

Observasjon Vurdering Kommunikasjon Handling Dokumentasjon Samhandling Etikk

NYTT:
Digitale moduler

www.kslaring.no

http://www.kslaring.no/
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/usht/kompetanse/basiskompetanse/
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=25730&start=0
https://www.kslaring.no/course/view.php?id=28352
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=158329&description=1&nonav=1
http://www.kslaring.no/
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Kartlegging av observasjonskompetanse samarbeid 
med Flekkefjord kommune

• Digitalisert kartleggingsskjema utarbeidet av Pia Bing Jonsson

• Testet ut på et av sykehjemmene i kommune

• Kartlagt omtrent 70 helsefagarbeidere

• Kartlegging av sykepleierne pågår

• Får en oversikt kompetansen og kompetansehull hos ansatte, får en total poengskår

• Det ligger inne forslag til digitale kompetansehevende resurser i modulen

• Ansatte som har gjennomført modulen får også tilsendt epost om hvor de har mangler og tilbud om kompetansehevning

• Retesting etter gjennomført kompetansehevning, mulig å måle økt poengskår?

Spørsmål om diabetes

Spørsmål om hvor ofte 
observasjoner gjøres



- Eksempel: Grunnleggende demensomsorg

➢ Emne 1: Hva er demens?

➢ Emne 2: De ulike demenssykdommene

➢ Emne 3: Demenssymptomer

➢ Emne 4: Kommunikasjon og demens

➢ Emne 5: Meningsfulle aktiviteter og mestring

➢ Emne 6: Personsentrert tilnærming til APSD

(atferdsmessig og psykologiske symptomer ved demens)

➢ Emne 7: Demens og smerter

➢ Emne 8: Delirium

• Modulen om grunnleggende demensomsorg er delt inn i åtte 

ulike emner

• Hvert emne er digitalt og varer i 10-20 minutter

• Emnene kan ses enkeltvis (eller flere) avhengig av den enkeltes

kompetanse og kompetansebehov

• Undervisningen består av teori, case, refleksjonsoppgaver,

animasjoner, filmsnutter og svaroppgaver hvor hver deltaker

får testet sin kunnskap

• I emne 4,6, og 7 vil det bli mulig å bestille simuleringstrening

til avdelingen (e) i etterkant av gjennomført digital undervisning

• Ferdigstilles høsten 2021

Blended learning!
Digitale 

ressurser



NEWS2

Digital opplæringsressurs 
for ansatte i habilitering

• Samarbeid mellom USHT Agder øst og 
vest. Digital opplæringspakke 
distribuert til alle kommuner i Agder i 
mai 2020

• Nettverk av ressurspersoner i NEWS2
• Utvidet til mer bruk i 

hjemmetjenesten, habilitering og 
tjenester innen rus/psykisk helse

• Forenklet tilgjengeligheten ved å 
opprette ny nettside med færre klikk: 
www.kristiansand.kommune.no/news

• Digital fagdag for ressurspersoner 
3. mai,  med ca. 200 deltakere

• Plan om fagdag høsten 2021 med 
simuleringstrening i hver kommune

http://www.kristiansand.kommune.no/news


Prosjekt



2021 fortsetter med digitale elementer
Digital utviklingskonferanse

Digitale foredrag

Digitale nettverk

Digitalisering basismoduler

Digitale ABC seminarer



Utviklingskonferansen 
23.september

Tema:
Kommunikasjon 



OSO – arbeid
Overordnet strategisk samarbeidsorgan for Agder (UiA, SSHF, kommunene)

Mandat for arbeidsgrupper og sammensetning av arbeidsgrupper 

3 arbeidsgrupper: Innovasjon, utdanning og forskning 

USHT-ledere skal representere kommunene i arbeidsgruppe utdanning.



Velkommen
til webinar

Gode helse- og omsorgstjenester til

personer med utviklingshemming



Arrangement på Arendalsuka

Om arrangementet
Dersom kommunal helse- og omsorgstjeneste fortsetter 
utviklingen som i dag, vil 1 av 3 måtte jobbe i helsesektoren. 
Dette er hverken realistisk eller fornuftig ressursbruk. Hvordan 
blir helsetjenesten vår bærekraftig i fremtiden? Hva kan du selv 
gjøre for å leve hele livet best mulig? Fastlegetjenesten er en 
grunnpilar i primærhelsetjenesten, og de som har samme 
fastlege over tid, har bedre leveutsikter enn andre. 
Fastlegetjenesten er presset og har store utfordringer med å 
innfri alle forventningene fra både pasienter, pårørende og 
myndigheter. Mange unge leger er skeptiske til å begynne som 
fastleger og 30% av fastlegene vil gå av med pensjon de neste 
15 årene. Regjeringen har avsatt 1,6 milliarder til styring av 
fastlegeordningen. Kan teamorganisering være mer 
hensiktsmessig organisering?

• Samarbeid med kommunehelsetjenesten
• Bærekraftig tjeneste
• Erfaringer med PHT
• Medvirkende: Tuva Moflag, Werner Christie, Aleksander Sandnes, Solveig Norqvist, Linda Torsvik, Olga Espegren, 

Thomas Gordeladze, Erling Ytrehus, Tommy Andreassen, Cathrine Humlen Ruud

https://arendalsuka.no/event/user-view/15588


Læringsnettverk aldersvennlig lokalsamfunn Agder

▪ USHT Agder, KS Agder og Hisøy frivilligsentral har søkt tilskuddsmidler fra KMD, innvilget 100 000,-

▪ Læringsnettverket skal styrke den enkelte kommune i Agder i sitt arbeid med aldersvennlig lokalsamfunn

▪ Læringsnettverket skal arrangere digitale samlinger fra høsten, avslutte læringsnettverket med et arrangement på Arendalsuka 2022

▪ Samarbeid med det nasjonale nettverket for aldersvennlig lokalsamfunn drevet av Senter for Aldersvennlig Norge

▪ Et læringsnettverk som skal bidra til:

▪ fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller på tvers av sektorer for kommuner i Agder

▪ Heve kultur for og kunnskap om medvirkning og samskapning

▪ Inspirerer til offentlig/privat samarbeid og partnerskap

https://vimeo.com/561258171


Tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike.

I forbindelse med budsjettforhandlingene i Stortinget høsten 2020 ble det avsatt midler til gjennomføring 

av et tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike.

Prosjektets målgruppe er "eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller i hjemmesykepleie". 

Denne gruppen har ifølge tannhelseloven rett på et gratis tannhelsetilbud etter å ha vært innlagt/mottatt 

tjenesten i 3 måneder (og for hjemmesykepleien også minimum 1 x pr uke). For å benytte denne retten til 

gratis tannhelsetjeneste må behandlingen utføres på en fylkeskommunal tannklinikk. KOSTRA-tall viser at 

relativt få tar imot dette tannhelsetilbudet, og at tallene varierer mye mellom fylkene. 

Med ønske om at flere personer med rettigheter benytter seg av tannhelsetilbudet har Stortinget bevilget 

prosjektmidler slik at personer i denne gruppen med rettigheter bosatt i Agder og på Romerike i Viken 

fylkeskommune, fritt skal kunne velge om de ønsker å motta private eller offentlige tannhelsetjenester.

Prosjektet er under planlegging, og tidspunkt for oppstart av ordningen er ikke besluttet.

Kontaktperson: Prosjektleder Arne Åsan E-post: arne.asan@helsedir.no

mailto:arne.asan@helsedir.no


Gratis bruk av Visma veileder ut 2021



Samarbeid på tvers av USHT’er nasjonalt
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Ønsker 
du faglig 
påfyll og 
nyheter?

Lik oss 
på
Facebook!

Abonner 
på nyhets-
brevet 
vårt!

https://kommune.us19.list-manage.com/subscribe?u=8041451af27dede2244ccf530&id=33037251bb
https://www.facebook.com/Utviklingssenteret-Agder-Vest-940011739366910


Ernæringsarbeid

Tett oppfølging av nyopprettet bolig for brukere med utviklingshemming i Kristiansand kommune med fokus på systematisk ernæringsarbeid

➢ Produksjon av kartleggingsskjema for ernæring og fysisk aktivitet og gjennomføring før brukere flytter inn i bolig

➢ Produksjon av kvalitetsrutine for ernæring

➢ Arbeid rundt persontilpassede rutiner i avdelingene, for ernæring/kostplaner, og at dette er ferdig når bruker flytter inn

➢ Tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog for produksjon av ukesmenyer, handlelister, porsjonsstørrrelser

➢ Tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog rundt beregning av ernergibehov for brukere

Oppstart av læringsnettverk for personer som jobber med utviklingshemmede med fokus på ernæring og fysisk aktivitet

➢ Planlagt oppstart i september

Produksjon av brosjyrer/informasjonsmateriell rundt spesifikke sykdomsforløp

➢ Ønske fra tjenestene om informasjon rundt kostholdsveiledning innen spesifikke sykdomsforløp

➢ Spesielt rundt opp/nedtrapping av sonde

Produksjon av instruksjonsvideo for hvordan man bruker MNA kartleggingsskjema for 

ernæringskartlegging av underernæring i Profil

➢ Ønske fra fagsykepleiere i OMS

➢ Innhold og hvordan man skriver og bruker ernæringsplaner



Saker vi ønsker innspill på

1. Invitasjon om samarbeid rundt forskerskole

(vedlagt pdf med mer informasjon, Research School application)

2. Forespørsel fra helseledernettverk region Kristiansand om

opplæring/veiledning av prosjektledere i kommunene i Region Kristiansand

3. Regional forbedringsagentutdanning i samarbeid med KOM-programmet

ved SSHF (besluttes i KOSS 13. sept)
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Regional 
forbedringsagentutdannelse

• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023

• Opprettet samarbeid USHT og SSHF v/KOM

• Varighet ca 9 måneder, oppstart etter høstferien 2021

• Målgruppe:
• Medarbeidere 

• Ledere

• Rådgivere 

• Samme opplegg som Nordisk Forbedringsagentutdannelse, med jobbing med eget forbedringsprosjekt

• Mindre omfang ift samlinger og innleveringer

• Etterfølgende nettverk og videreutdanning til veileder (år 2) 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf/_/attachment/inline/79c83e08-c6ef-4adc-a29a-4de1fc1fc0ef:94a7c49bf505dd36d59d9bf3de16769bad6c32d5/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf


Kompetansetrekant i forbedringsarbeid

Eksperter
(USHT/KOM)

Forbedringsagent 
som veileder

Forbedringsagent

Basiskompetansemodul

Forbedringsspillet

Personer formell kompetanse i forbedringsarbeid eller tilsvarende

Medarbeidere, ledere og rådgivere med gjennomført 
forbedringsagentutdannelse eller lignende erfaring, med ansvar for å veilede 
forbedringsteam

Medarbeidere, ledere og rådgivere med særlig interesse og 
ansvar for forbedringsarbeid

Avdelinger som skal jobbe med konkret forbedring

"Alle" ansatte



www.utviklingssenter.no

Spørsmål?

Nettsiden til USHT Vest-Agder

Ta gjerne kontakt med oss:
Mail: olga.r.espegren@kristiansand.kommune.no

https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/utvikling-og-prosjekter/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste.-vest--agder/
http://www.utviklingssenter.no/

