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Handlingsplan 2015
UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM I NORD-TRØNDELAG
VERDAL KOMMUNE

Innledning
Handlingsplan for Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal gi et bilde av de
satsningsområder utviklingssenteret har valgt å ha fokus på i 2015. Den nasjonale satsingen på
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er forankret i St.meld 25 (2005-2006),
Omsorgsplan 2015 og videreført i St.Meld 29 (20012-2013) Morgendagens omsorg. Morgendagens
omsorg har 3 hovedmål:
Lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter
Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og
endringer av organisatoriske og fysiske rammer
Styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid
Handlingsplan for 2015 er også forankret i Strategien «Utvikling gjennom kunnskap» (IS 1858), den
beskriver mål og overordnede føringer for aktiviteter i regi av Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester. Her spesifiseres utviklingssentrene sin rolle som pådriver for kunnskap og kvalitet i
helse- og omsorgstjenesten i sitt fylke. Verdal kommune utøver rollen som pådriver i sine to
sykehjem; Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun, som til sammen utgjør Utviklingssenter
for sykehjem i Nord-Trøndelag. Handlingsplanen bygges opp rundt strategiens delmål som er:

Hovedmål:
Utviklingssenter for sykehjem er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket.

Delmål:
Utviklingssenter for sykehjem er:
1)
2)
3)
4)

Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Hovedsatsingsområder i 2015
Innovasjonstiltak, nettverksarbeid og kvalitetsutvikling; herunder






Velferdsteknologi
Gode pasientforløp - et nyttig redskap for primærhelsetjenesten?
Bruk av Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester
Aktiv omsorg
Rekruttering

St.meld 29; Morgendagens omsorg legger vekt på satsingsområder som omsorgstjenestebrukere,
omsorgsfellesskap, omsorgstjenestene og omsorgsomgivelsene. Utvalg av hovedsatsingsområder for
2015 er også definert som sentrale faglige utfordringer som i større eller mindre grad berører helseog omsorgstjenestene i øvrige kommuner i eget fylke. Flere utviklingsprosjekter og prosesser som er
kanalisert gjennom utviklingssentret eller som utviklingssentret inngår som en samarbeidspartner i,
gjennomføres på tvers av virksomhetsområder og avdelinger i egen kommune. En del foregår også i
samarbeid med øvrige kommuner i fylket, videregående skole, høgskole, helseforetak og andre fag,
kompetanse og forskningsmiljøer både regionalt og nasjonalt. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og
Senter for omsorgsforskning i Midt- Norge er gode samarbeidspartnere som understøtter oss i rollen
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som pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket. I henhold til strategiens har
Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag etablert og drifter fag - og samarbeidsråd.
Utviklingssentret samarbeider med aktuelle bruker- og pårørenderåd, som eks pårørendeforeninger
og eldrerådet. Det er også formalisert et nettverk mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester og
sykehjem, og Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge (SOF). Samarbeidsavtale for
nettverket er utarbeidet. Det arrangeres nettverkssamling en gang hvert år. Fylkesmann i de tre
fylkene inviteres til å delta på samlingene. I 2015 er det Åfjord som er vertskap for samlingen. Tema
på årets samling er: kvalitetsforbedring gjennom praksis gjennom aksjonsforskning, rett pasient på
rett sted, til rett tid, innovasjon i omsorg – velferdsteknologi og tjenestedesign – morgendagens
sykehjem «hvis pasienten fikk bestemme».

Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt
definerte satsingsområder
Gode pasientforløp - et nyttig redskap for primærhelsetjenesten?
Verdal kommune har i løpet av 2014 hatt store utfordringer knyttet til samhandling om
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I mars 2015 ble det gjennomført samhandlingstilsyn av
Fylkesmannen som kan gi innsikt i samhandling som fremmer helhet og ikke i pasientforløp.
Resultatet av tilsynet foreligger i juni 2015, og med bakgrunn i dette anser Verdal kommune at det er
viktig å komme i gang med et forarbeid hvor målet er å forbedre tverrfaglige samhandlingsprosesser
og arbeidsprosesser innad i tjenestene, samt de logistikkutfordringer tjenesteapparatet i kommunen
har i pasientforløpet. I tillegg er det viktig å ta hovedfunnene i IRIS rapport-2014/382
«Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet på alvor:


Pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen er ofte sykere enn før
Samhandlingsreformen. De forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende
og/eller mer komplekse sykdomstilstander



Det foregår et visst skifte i kommunehelsetjenestens karakter, i retning av mer behandling og
pleie av kort varighet og av mer spesialisert karakter. (De kommunale tjenestene blir i likhet
med sykehustjenestene mer diagnoseorienterte fremfor personorienterte. Samme tendens
til dreining fra helhetlig omsorg og pleie til mer medisinsk behandling og pleie finner vi i
hjemmetjenesten)



Det er vekst i andelen korttidsplasser og andelen plasser til habilitering/rehabilitering, men
det skjer i hovedsak på bekostning av langtidsplasser. Reell kapasitetsøkning på institusjonsplasser forekommer i liten grad



Terskelen for å få sykehjemsplass og hjemmetjenester er blitt høyere. Utviklingen av mer
spesialiserte tjenester går på bekostning av enklere tilbud. Dette kan i neste omgang
begrense den forebyggende effekten som enklere tjenester kan ha



Reduksjonen i andelen beboere i institusjon og stabiliteten i andel som mottar
hjemmetjenester blant de aller eldste, kan indikere at oppbygging av kortsiktig medisinsk
behandlings- og oppfølgingstjeneste til de utskrivningsklare har gått ut over det langsiktige
tjenestetilbudet til eldre



Det er ikke direkte økonomiske insentiver i Samhandlingsreformen til å drive primærforebyggende helsearbeid blant eldre, og det settes i liten grad inn særlige ressurser i kommunene for å drive denne typen forebygging
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Omstillingsutfordringene i de store kommunene ser ut til å være betydelig større enn i de
små. (De store kommunenes utfordringer med lav institusjonskapasitet har vist seg ved at de
etter hvert ikke har klart å «ta unna» og nå pådrar seg betaling for flere overliggerdøgn enn
det de gjorde i starten av reformen. Samhandlingsreformen er for de små kommunene en
formalisering av en måte de har jobbet på i mange år)



Det har vært et løft i det faglige nivået i flere kommuner. Dette har gjort arbeidet mer interessant, men det er usikkert om det faglige nivået er løftet nok til å håndtere variasjonen i
behov blant utskrivningsklare pasienter



Det er uklart om samhandlingen mellom kommuner og sykehus om den enkelte pasient er
blitt bedre. (Det er ofte dårlig kvalitet på den informasjonen som følger med pasienten ut av
sykehuset. Dette er ikke nytt, men det at pasienter nå ofte skrives ut tidligere i sykdomsforløpet, gjør problemet potensielt mer alvorlig enn før)



Rapporteringen av avvik fra tjenesteavtalen om utskrivningsklare pasienter varierer. I flere
kommuner fortelles det at de ikke har tid til å rapportere avvik, og at slik rapportering har
liten effekt
Konklusjonene IRIS rapporten trekker, kan sees i sammenheng med artikkelen «Implementing a care
pathway for elderly patients, a comparative qualitive process evalutation in primary care» (T.Røsstad,
H.Garåsen, A. Steinsbekk, E.Håland, L.Kristoffersen og A.Grimsmo publisert i BMC Health Services
Research 2015; Volum 15), hvor kommunehelsetjenesten generalistkompetanse styrkes i arbeidet
med å ta i bruk en standardisert forløpsmodell, slik at pasienten opplever gode og helhetlige forløp i
kommunen etter sykehusopphold. Systematikk om utskrivningsforløpet må ha som mål å redusere
belastningen behandlingsregimene påfører pasienten. Kommunene er forskjellig fra sykehusene i den
forstand at de ikke har pasienter med èn diagnose, men pasienter med 5 – 6 diagnoser. Det krever en
tilnærming som bidrar til at kommunehelsetjenesten blir god for alle pasienter, hvor
allmennhelsetjenesteperspektivet er en viktig strategisk tilnærming.
Sammen med utviklingssenter for hjemmetjenester i Stjørdal kommune vil utviklingssenter for
sykehjem i Verdal kommune, søke samarbeid om et forarbeid hvor utprøving av systematikk om
utskrivningsforløpet er målet. Senter for Omsorgsforskning er også en sentral samarbeidspartner i
dette arbeidet. Målet er å utarbeide en skisse for hvordan et slikt prosjekt kan gjennomføres i
kommunene Stjørdal og Verdal via utviklingssentrene.

Velferdsteknologi
Grunnlaget for Verdal kommunes satsing på velferdsteknologi ble lagt i 2012 og 2013, hvor
utviklingssenteret var pådriver gjennomføring av Innovativ anskaffelsesprosess knyttet til
velferdsteknologiske løsninger. Prosessen ble gjennomført som pilot i Nasjonalt program for
leverandørutvikling, og i samarbeid med Levanger kommune og Innherred samkommune.
Anskaffelse av trygghets- og sikkerhetsteknologi for hjemmeboende og i sykehjem, samt ny
mottakssentral for trygghetsalarmer, med muligheter til utvida funksjoner er anskaffet. I tillegg er
det lagt til rette for bruk av varslings- og sensorteknologi i sykehjem. Kjernen i de nye løsningene, er
et nytt integrasjonssystem med åpen IP plattform for integrasjon av ulike systemer og applikasjoner.
Implementeringsfasen startet i 2014, herunder opplæring av ansatte og brukere samt testing og
utprøving, og videreføres i 2015. En av de største barrierene for å lykkes med nødvendig
tjenesteinnovasjon, noe som er en forutsetning for implementering av velferdsteknologi, er
tjenestenes og helsepersonellets egen bedriftskultur. Etiske problemstillinger er også en naturlig og
viktig del av arbeidet med velferdsteknologi. Skal vi finne nye løsninger på omsorgsutfordringen, må
vi våge å bruke argumentasjon som tillater bruk av velferdsteknologi.
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Prosjektet vil bli videreført som prosjekt mens implementering til drift pågår. Fasen vi er i nå
forutsetter kontinuerlig evaluering og fortløpende korrigeringer. I kommunedelplan helse, omsorg og
velferd 2015 – 2030, har Verdal kommune satt som mål at Verdal skal være en foregangskommune i
utvikling og bruk av velferdsteknologi. Strategien er at velferdsteknologi skal bli en ressurs for
brukerne, slik at de får bedre muligheter til å mestre hverdagen. I realiseringen av mål og strategi
skal Utviklingssentret spille en sentral rolle i å utarbeide strategisk plan for satsingene kommunen
skal ha.
Gjennom prosjektet så langt har vi fremskaffet ny kunnskap og bidratt til kompetansedeling
underveis. Nå som vi er i implementeringsfasen opplever vi forespørsel fra andre kommuner om å få
komme på studiebesøk, høre mer om våre erfaringer og se teknologien «live». Dette er positivt, og i
tråd med strategien pådriver for kunnskap og kvalitet i eget fylket.

Aktiv omsorg
Livsglede for eldre
Verdal kommune inngikk våren 2013 partnerskapsavtale med Stiftelsen Livsglede for eldre. Stiftelsen
har bidratt til utvikling av kriterier for sertifisering av Livsgledesykehjem, og målet er at Verdal bo og
helsetun og Ørmelen bo og helsetun skal sertifiseres. Det er forventet at prosessen vil ta 1 ½ -2 år.
Sertifiseringsordningen er et systemverktøys som skal bidra til helhetlig omsorg. Livsgledekriteriene
berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for
håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer (St. mld 25 og Omsorgsplan 2015). Livsgledekriteriene
favner også sentrale områder i Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. Tiltaket er dessuten en
direkte oppfølging av Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg. For å styrke den aktive omsorgen
og sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum, pekes det i meldingen på at man ønsker å
etablere en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem.
Ørmelen bo og helsetun ble i februar 2015 sertifisert, og tituleres som verdens nordligste
livsgledesykehjem. 27.02.15 var det offisiell markering av Ørmelen bo og helsetun som
livsgledesykehjem og NRK Midt-Nytt sendte dette innslaget fra markeringa:
http://www.nrk.no/video/PS*204642

Tverrfaglig team- hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved at det er en innsats som ytes i pasient/brukers eget hjem
eller nærmiljø. Hensikten er at pasient/bruker skal utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge
reduksjon i sitt funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, målrettet og systematisk lagt
opp med trening til mestring av hverdagsaktiviteter i egne omgivelser. Formålet med innsatsen blir å
bevare en høy funksjonsevne med et minimum av hjelp. Satsingen på hverdagsrehabilitering i Verdal
er helt i tråd med den nye Meld.St 29 (2012-2013) “Morgendagens omsorg”. Der står det at
regjeringen ønsker “…å stimulere kommunene til å forsøke ulike modeller for tidlig innsats og
hverdagsrehabilitering.”
Tverrfaglig team- er hverdagsrehabilitering satt i system. Teamorganisering hvor ergoterapeut,
fysioterapeut og spesialhjelpepleier, samt skolerte hjemmetrenere utgjør basisen i tjenesten.
Hjemmetrenere skal ha tydelig og støttende ledelse av terapeutene i det praktiske arbeidet sammen
med brukerne. I 2014 ble 10 brukere vurdert og 5 fikk tilbud om hverdagsrehabilitering. 3 brukere
ble avsluttet med mindre behov for bistand fra hjemmetjenesten, og to brukere ble selvstendige og
trengte ikke videre oppfølging av kommunen. Team «Hverdagsrehabilitering» har nå et antall av
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brukere som aktualiserer å starte opp forskningsprosjektet i 2015 i regi av Senter for
omsorgsforskning.

Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Kompetanseutvikling hos ansatte står sentralt innenfor alle de satsningsområdene som er beskrevet
under fag- og tjenesteutvikling. Kompetansebehov må kontinuerlig vurderes ut fra hvilke nye
oppgaver vi får gjennom samhandlingsreformen, økt satsning på forebyggende og helsefremmende
aktiviteter er en del av dette, eksempelvis som beskrevet under tema aktiv omsorg;
hverdagsrehabilitering og prosess knyttet til sertifisering som livsgledesykehjem.
Nye omsorgsformer, nye faglige metoder og arbeidsformer forutsetter kompetanseutvikling på en
rekke områder, både styrking av sykepleie og vernepleie kompetansen og av fagarbeidere og
ufaglærte. Å være kompetent er å være stand til å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger
som passer til oppgaver, krav og mål.
Enkelte vil hevde at kunnskaper er overfokusert og holdninger underfokusert i kompetansearbeid
(Lai, 2007). Vi erfarer at holdninger er avgjørende for muligheter til å lære, mestre og yte- og vil med
bakgrunn i det ha et økt fokus på dette i all kompetanseutvikling fremover. God rolledefinering og
forventningsavklaringer er eksempler på faktorer som kan bidra til utvikling og mobilisering. Dette
forutsetter også en mestringsorientert ledelse, ledere som er en sterk driver for
kompetansemobilisering, motivasjon, innsats og ytelse.
Kompetansebehov i egen organisasjon synliggjøres i kommunenes kompetanseplan.

Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene
En skjematisk fremstilling av pågående forskningsprosjekter eller forskningsprosjekter som er i
«støpefasen» og der utviklingssentret er involvert
Prosjekt
MI Lab- bruk av
ultralyd
teknologi

Hva omhandler det?
Prosjekt som er i søknadsfasen – 8 års
varighet. Har til hensikt å måle
væskebalanse, dyspne, hjertesvikt m.m

Hvem er involvert?
Sykehuset Levanger,
Levanger kommune,
Verdal kommune, NTNU

Riktig
legemiddel-bruk
i sykehjem og
hjemmetjeneste

Læringsnettverk som metode for å
lykkes med forbedrings prosjekter i
praksis.

Verdal kommune, Stjørdal
kommune, Høgskolen i
NT, Fylkesmannen i NT
og Senter for
omsorgsforskning

Prosjektet har fått kr 955.000 i
forskningsmidler fra Regionale
forskingsfond. (Kunngjort 31.01.14)
Flere delprosjekt er formulert i
søknaden, bla skal man kartlegge og
undersøke i hvilken grad læringsnettverk
etter N-T modellen vil føre til bedre
samhandl og kunnskapsspredning når
det gjelder legemiddelbehandling og
håndtering i kommunehelsetjenesten.
Velferdsteknologi

Det er etablert dialog med høgskolen i
Nord- Trøndelag omkring et mulig
samarbeid om følgeforskning i
forbindelse med implementering av
velferdsteknologi. Tema: Lederrollen i
en implementeringsprosess

Hvor foregår det?
I sykehjemmene i
første omgang,
spredning til
fastlegene
Sykehjem
og hjemmetjeneste
i N-T
(13 kommuner
deltar)

Prosjektgruppe og
styringsgruppe
Prosjektansvarlig
organisasjon er Verdal
kommune

Sykehjem
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Aktiv omsorg

Aktiv i eget Liv:
Tverrfaglig innsatsteamhverdagsrehabilitering:
Beskrive erfaringer og betydning av
tjenesten sett i
Bruker-/pasientperspektiv, og slik utvikle
kunnskap og praktisk erfaring med
etablering av tjenesten.

Verdal kommune

Aktiv omsorg

Livsgledesertifisering av sykehjem:
Få kartlagt hvor mye innsats som brukes
av de ulike aktørene for å lede et
sykehjem frem til første sertifisering.

Verdal kommune,
Stiftelsen Livsglede for
Eldre (LFE) og Senter for
omsorgsforskning, MidtNorge

Sykehjem

Gode
pasientforløp –
et nyttig
redskap for
primærhelsetjenesten?

Et forarbeid hvor målet er utprøving av
systematikk om utskrivningsforløp som
sikrer gode pasientforløp.

Utviklingssenteret i
Stjørdal kommune og
Senter for
omsorgsforskning

Sykehjem og
hjemmetjeneste

Det er i samarbeid med Høgskolen i
Nord startet opp en følgeforskning
knyttet til etablering av vikarpool ved
Verdal bo og helsetun. Tiltaket er et av
flere tiltak i Prosjekt Fast, men vikar, er
et deltidsprosjekt i samarbeid mellom
Innherred samkommune, Verdal
kommune og Levanger kommune.
Prosjektet er koplet til arbeidet med å
redusere uønsket deltid og rekruttering.

Verdal kommune

Sykehjem

Uønsket deltid/
rekruttering

Helse og
Hukommelse

Utviklingssenteret har sammen med en
rekke aktører vært involvert i en prosess
knyttet til å få til en videreføring av
sykehjemsprosjektet i Nord-Trøndelag.
En videreføring er knyttet til det
pågående forskningsprosjektet REDICder hensikten er få bedre kunnskapen
om ressursbruk i helsevesenet for
pasienter med demens +kartlegge
symptomer og kliniske data hos
pasientene, for bruk i forskning og i
klinikken. Utvalgene blir fulgt i opptil tre
år, og består blant annet av pasienter
som legges inn på sykehjem, rekruttert
fra bla kommuner Nord-Trøndelag,
deriblant Verdal (20) pasientene i
sykehjem

Hjemmetjeneste

Senter for
omsorgsforskning

Høgskolen i NordTrøndelag

(SOF midt),
Folkehelseinstituttet
(FHI), Helse MidtNorge (HMN),
Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag,
KS i NordTrøndelag, HUNT,
Utviklingssenter for
sykehjem og
hjemmetjenester
(USHT) i NordTrøndelag og
Sykehuset
Innlandet HF
(SIHF).
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Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, studenter og
læringer
Rekruttering
Menn i helse
Trondheim kommune har gjort et av de mest vellykkede forsøk på å rekruttere menn til
omsorgssektoren, dette gjennom prosjektet menn i helse. Nasjonale myndigheter ønsker å bygge
videre på erfaringene fra Trondheim kommune og gjøre Menn i helse til et landsomfattende prosjekt,
i første omgang som en del av kompetanseløftet i Omsorgsplan 2015. I 2014 ble det iverksatt
nasjonal utrulling av prosjektet, og Nord-Trøndelag har Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer sagt ja til å delta. Verdal kommune har valgt Ørmelen bo og helsetun som praksisarena for
de helserekruttene som ble valgt i 2014. I 2015 videreføres prosjektet, og nye helserekrutter er valgt.
Erfaringene så langt er meget gode.

Kommunen som opplæringsinstitusjon
Verdal kommune har opplæring av elever, lærlinger, helsefagarbeidere, sykepleiestudenter,
vernepleierstudenter, fysioterapeuter, turnusleger – i snitt 100 personer i året. Som praksisarena for
disse målgruppene, er det behov for å samordne innsatsen kommunen har på feltet og ser det som
et viktig ledd i framtidig rekrutteringsarbeid. Både samhandlingsreformen og NAV-reformen krever at
yrkesutøvernes kompetanse styrkes når det gjelder tverrprofesjonelt samarbeid, kunnskap om
velferdssystemet og helhetlig forståelse for rammene for tjenesteutøvelsen. Utdanning for velferd
(2011-2012) påpeker viktigheten av at det utdannes yrkesutøvere som har bedre evne til å
kommunisere og samarbeide på ters av nivåer og sektorer. I korthet: Ny kunnskap krever ny praksis.
I arbeidet med å bli en tydelig opplæringsaktør avgrenses det i første omgang til å forbedre
kvaliteten på praksis for målgruppene sykepleier- og vernepleierstudenter. Innad i kommunen skal
det lages et standard praksisforløp for førsteårs-, andreårs- og tredjeårsstudenter som er i samsvar
med gjeldende ramme- og fagplaner høgskolen har. Samordning av opplæring med tanke på gode
systemer for veiledning og undervisning tilpasset studienes progresjon, er en viktig del av dette.
Dette skal skje i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), og inngåelse av ny
samarbeidsavtale 2015 – 2019 er en del av dette samarbeidet. NIFU sin rapport 14/2013
«Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere» gir gode innspill på hvordan kvalitet i praksis kan
sikres.

Andre aktiviteter
Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Verdal kommune ved utviklingssentret har i samarbeid med Levanger kommune søkt om tilskudd
over statsbudsjettet til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
2015. I stortingsmelding nr 29 «Morgendagens omsorg» er det uttrykt at å sørge for at livet kan leves
innenfor innenfor rammer der en trenger assistanse til å leve det er en av omsorgstjenestene
viktigste oppgaver. Det uttrykkes også at det er forskjell på å få tjenester for å overleve, og å få
assistanse til å leve et liv. Målet må være å kunne gi pasienter muligheten til å leve et så godt liv som
mulig tross i at de er i palliativ fase.
Det er mange fellesnevnere hos pasienter i lindrede fase på tvers av diagnose. Det er viktig å ha et
tilbud til alle diagnosegruppene. Behovene til palliative pasienter er varierte, sammensatte og kan
strekke seg over lange tidsrom. Fokus i prosjektet som planlegges er rettet inn mot
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kompetanseutvikling hos ansatte i hjemmetjenesten, dette for å gi så god støtte og behandling som
mulig til hjemmeboende pasienter i palliativ fase og deres pårørende.

Deltakelse nasjonalt prosjekt
Helsedirektoratet skal utarbeide Nasjonal faglig retningslinje om utredning, diagnostisering og
medisinsk behandling av demens og Veileder om tilrettelegging av tjenestetilbudene og oppfølging
av personer med demens og deres pårørende. Ingunn Sund Forbord, fagutvikler tilknyttet
Utviklingssentret, er en av flere KS representanter i Helsedirektoratet sitt arbeid med utarbeidelse av
Nasjonal faglig retningslinje om utredning av demenssykdom og oppfølging av personer med demens
og deres pårørende. Arbeidet startet høsten 2014 og sluttføres i løpet av 2015. Arbeidet er
organisert som to delprosjekter:



utredning/diagnostisering og medisinsk behandling
oppfølging av personer med demens og deres pårørende

Pådriverrollen i fylket: interkommunalt samarbeid, nettverk og
erfaringsdeling
Læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem og Hjemmetjenester
Verdal kommune gjennomfører et forskningsprosjekt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning
om læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, og har fått kr 955.000 i
forskningsmidler fra Regionalt forskingsfond. Prosjektets hovedmål er kartlegge og undersøke i
hvilken grad innføring av læringsnettverk i sykehjem og hjemmetjenesten etter NordTrøndelagsmodellen vil føre til bedre samhandling og kunnskapsspredning når det gjelder
legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten (slik at man oppnår
riktigere legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre og sykehjemspasienter).
Delmålene i forskningsprosjektet er:
-

identifisere suksessfaktorer for god samhandling og tverrfaglig samarbeidet når det gjelder
legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering blant eldre i kommunehelsetjenesten
identifisere hvilke faglige kriterier som må være tilstede for å oppnå riktig legemiddelbruk
identifisere hva de ulike fagpersonene bringer inn i tverrfaglige grupper
identifisere og kartlegge forekomst av legemiddelrelaterte problem i henhold til Norsk
konsensus

Mål og delmål er operasjonalisert i 4 delprosjekt:
1.
2.
3.
4.

Identifisere og kartlegge forekomst av legemiddelrelaterte problem
Identifisere suksessfaktorer for god samhandling
Innovasjonens effekt på lang sikt, endring av praksis på permanent basis
Aksjonsforskning. Hvordan utvikler fagfolk seg fra nybegynner til ekspert?

Alle delprosjekt er i gang, og forskningsprosjektet skal sluttføres første halvår 2016.

Implementere og koordinere Demensomsorgens ABC i Nord- Trøndelag (sør)
Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag har siden 2009 samarbeidet med Helse NordTrøndelag, Sykehuset Levanger, og Sykehuset Namsos i forhold til å implementere og koordinere
Demensomsorgens ABC i fylket. Samarbeidet er regulert gjennom en avtale der Sykehuset Namsos
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koordinerer for kommuner i norddelen, og Sykehuset Levanger og utviklingssentret sammen
koordinerer for kommunene i sørdelen. Kompetansemiljøene har årlige samarbeidsmøter der også
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Fylkesmannen deltar. Nord-Trøndelag var det
første fylke som fikk inkludert alle kommuner i denne nasjonale satsninger. Fagseminarene som
arrangeres er en arena for USH både til å bidra med forelesninger i forhold til faget demens men også
til å informere om den nasjonale satsningen på USHT, og i forhold til å gjøre Utviklingssenter for
sykehjem i Nord-Trøndelag kjent for ansatte som jobber i pleie og omsorgstjenestene i fylket.
Utviklingssentret har sammen med alderspsykiatris team, Sykehuset Levanger lagt ferdig årsplan for
ABC aktiviteten i 2015, til sammen 6 seminar er planlagt. I tillegg har utviklingssentret tilbudt
kommuner som starter opp med miljøpermen oppfølging i etterkant av det første fagseminaret på
miljø permen. De av deltaker kommunene ønsker å jobbe mer systematisk med å videreutvikle
praksis for god dokumentasjon i tjenesten får tilbud om et gratis oppfølgingsbesøk fra
utviklingssentret sin fagutvikler i etterkant av fagseminaret. Praktisk veiledning, dialog og refleksjon
vil bli vektlagt. Detaljert agenda for en slik dag utformes i samarbeid med ledelsen i den enkelte
kommune som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det er planlagt oppfølging av 4 kommuner i 2015.

Omsorgskonferanse 2015
Utviklingssentret er medarrangør på Fylkets årlige helse og omsorgskonferanse, et samarbeid mellom
Fylkesmann, Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen og
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Årets konferanse er under planlegging og
avholdes 15.oktober 2015 på Stiklestad Nasjonale Kulturhus.

Bidrag til publisering av prosjekter på nettsider
Det er en målsetting om at alle pågående prosjekter, prosesser og aktiviteter samt artikler og
publikasjoner som har nasjonaloverføringsverdi skal publiseres. Følgende nettsteder vektlagt:
-

Verdal kommune/utviklingssenter: www.verdal.kommune.no/utviklingssenter/

-

Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge: http://omsorgsforskning-midt.no/

-

Den nasjonale nettsiden til utviklingssentrene: www.utviklingssenter.no/
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