
Evaluering av Utviklingssenter for 
Sykehjem og Hjemmetjeneste Viken 
(Buskerud) for Fag- og 
Gjennomføringskoordinatorer  
1)  * Hvilken kommune jobber du i? 

      

2)  * Hvilken rolle har du på ditt arbeidssted når du representerer din 
kommune i USHT? 

  Medarbeider 

  Fagrådgiver 

  Avdelingsleder 

  Virksomhetsleder 

  Kommunalsjef 

  Annet       

3)  * Hvilket utdanningsnivå har du? 

  Ufaglært 

  Fagarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider 

  Fagarbeider med videreutdanning 

  Batchler innen helse- og sosialfag 

  Batchler med videreutdanning 

  Master innen helse- og sosialfag 

  Ph.D 

  Annet       



 

4) USHT skal være pådriver for kunnskapsbasert praksis 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT er pådriver for 
kunnskapsbasert praksis                

5) USHT skal spre informasjon om kunnskapsbasert praksis 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT sprer informasjon 
om kunnskapsbasert praksis                

6) USHT er pådriver for kunnskapsbasert praksis gjennom 
nettverksarbeid 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT er pådriver for 
kunnskapsbasert praksis gjennom 
nettverksarbeid 

               

7) USHT er pådriver for kunnskapsbasert praksis gjennom 
undervisning 



 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT er pådriver for 
kunnskapsbasert praksis gjennom 
undervisning 

               

8) USHT skal være pådriver for kunnskapsbasert praksis gjennom 
samarbeid med bruker, pasienter og  pårørende 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT er pådriver for 
kunnskapsbasert praksis gjennom 
samarbeid 

               

9) Begrunn svarene dine. Hva kan være annerledes? Hva kan/bør 
videreføres? 

 

 



 

10) Fagrådet skal være en ressursgruppe der brukermedvirkning på 
systemnivå, gir råd og innspill til kunnskaps- og tjenesteutvikling i 
kommunen gjennom handlingsplanene for USHT 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT har 
brukermedvirkning på systemnivå 
gjennom råd og innspill fra Fagrådet 

               

11) Begrunn svarene dine. Hva kan være annerledes? Hva kan/bør 
videreføres? 

 

 



 

12) USHT skal ha satsningsområder i tråd med kommunens behov 
gjennom å ha samarbeid og kjennskap til kommunene via Fag- og 
gjennomføringskoordinatorer i hvert område 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT har 
satsningsområder i tråd med min 
kommune gjennom samarbeid med 
Fag- og gjennomføringskoordinator 

               

13) USHT skal ha satsningsområder i tråd med kommunens behov 
gjennom å jobbe aktivt for å oppfylle hoved- og delmål i 
Handlingsplanen og de nasjonale føringene 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT jobber aktivt for å 
oppfylle mål i Handlingsplanen og 
nasjonale føringer 

               

14) USHT skal i tråd med kommunens behov, arrangere 
hensiktsmessige samlinger for kommunene 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 



 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT arrangerer 
hensiktsmessige samlinger                

15) USHT sprer informasjon i tråd med kommunens behov via nettsider, 
nyhetsbrev og via nettverk 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at USHT sprer informasjon 
i tråd med kommunens behov                

16) Begrunn svarene dine. Hva kan være annerledes? Hva kan/bør 
videreføres? 

 

 



 

17) Kommunen bidrar til at USHT når hovedmål, delmål i 
Handlingsplanen og nasjonale føringer 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune bidrar til 
at USHT når mål og nasjonale føringer                

18) Kommunen bidrar i den besluttede organisasjonsmodellen for 
USHT 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune bidrar i 
den besluttede organisasjonsmodellen 
for USHT 

               

19) Kommunen skal organisere fag- og tjenesteutvikling i egen 
kommune 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune 
organiserer fag- og tjenesteutvikling                



20) Kommunen skal oppnevne og ajourholde kontakt- og 
ressurspersoner i egen kommune 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune 
oppnevner og ajourholder kontakt- og 
ressurspersoner 

               

21) Kommunen skal sikre deltagelse ved relevante samlinger i regi av 
USHT 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune sikrer 
deltagelse i relevante samlinger i regi 
av USHT 

               

22) Kommunen skal ha rutiner for spredning av kunnskap, metoder og 
informasjon via kontakt-/ressurspersoner og ut til alle ansatte i egen 
kommune 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at min kommune har 
rutiner for spredning av kunnskap, 
metoder og informasjon 

               



23) Begrunn svarene dine. Hva kan være annerledes? Hva kan/bør 
videreføres? 

 

 



 

USHT bidrar til å nå de nasjonale føringene gjennom sin 
Handlingsplan2018-2019, der oppdraget til USHT fra 
Helsedirektoratet er beskrevet;  

USHT skal bidra til at kommunene fornyer og forbedrer 
seg innen de nasjonale føringene:  

• Pasient og brukermedvirkning på systemnivå ved 
utforming av kvalitet på tjenester 

• Faglig omstilling gjennom kompetanseutvikling, 
organisasjonsformer, nye arbeidsmetoder 

• Kvalitet og sikkerhet 
• Fornyelse og innovasjon 
• Innovativ samskaping mellom kommuner og 2. 

linjetjenester 

24) USHT bidrar til å nå de nasjonale føringene gjennom sin 
Handlingsplan2018-2019; USHT skal bidra til at kommunene fornyer og 
forbedrer seg innen de nasjonale føringene 

 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at de nasjonale føringene nås i 
kommunene 

               

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen har 
brukermedvirkning på systemnivå for 
kvalitetsutvikling 

               

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen jobber med Faglig                



 

Mye 
mindre 
(ikke) 
enn 

forventet 

Mindre 
enn 

forventet 
Som 

forventet 
Mer enn 
forventet 

Mye mer 
enn 

forventet 

omstilling gjennom 
kompetanseutvikling 

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen jobber med utvikling 
gjennom nye organisasjonsformer 

               

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen tar i bruk nye 
arbeidsmetoder 

               

Jeg erfarer at Handingsplanen bidrar 
til at kommunen jobber systematisk 
med kvalitet og sikkerhet 

               

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen jobber systematisk 
med fornyelse og innovasjon 

               

Jeg erfarer at Handlingsplanen bidrar 
til at kommunen jobber systematisk 
med innovativ samskaping med 2. 
linjetjenester 

               

25) Begrunn svarene dine. Hva kan være annerledes? Hva kan/bør 
videreføres? 
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