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Det er i kommunene det skjer! 

Er det ett sted man skal se for å få innsikt i de utallige oppgaver og fremtidsutfordringer som 
skal løses. Da bør du se til kommunene i Buskerud! Det har USHT gjort med både kartlegging 
og dialogmøter med mange av kommunene denne høsten.  

Hvorfor gjorde vi denne kartleggingen?  

Jo, det er grunnet USHT sin rolle i å være pådriver og støtte for kommunene i dette arbeidet. 
Vi ønsker å bidra, slik at ikke kommunene må løse utfordringene alene. Derfor var det viktig å få 
innsikt i hva behovet er og hvordan vi kan støtte kommunene i deres arbeid gjennom våre 
aktiviteter, metoder og gjennom vårt nettverk.  Det fikk vi et innblikk i, gjennom denne 
kartleggingen og  de gode møtene med engasjerte, reflekterte og motiverte ledere.  

Hva fant vi? 

• Utviklingsarbeid er krevende for mange, grunnet både pandemi og presset 
kommuneøkonomi 

• Mange har gode planer for kompetanse- og kvalitetsutvikling, men det er krevende å 
både ha ressurser og kompetanse på gjennomføring for effekt helt ut til innbyggerne  

• Det er mange flinke ressurspersoner og prosjektledere i kommunene, men vi stiller 
spørsmål til om de har støtte og tid til å drive systematisk endrings og utviklingsarbeid  

• Behov for å øke ferdigheter og kunnskap på alle nivå om metoder og verktøy for å 
drive systematisk arbeid for å kartlegge, analysere, planlegge, involvere, gjennomføre 
og evaluere (Implementere) 

 

 

 



 

 

 

Hva skal vi gjøre med det? 

Dette er innsikt som vi skal bruke når vi planlegger og gjennomfører alle våre aktiviteter i 
Handlingsplanen vår som strekker seg fra 2022 og helt ut til 2024. 

Det betyr at vi fortsetter dreiningen vekk fra kursaktivitet og over til at nettverkene dreier 
kompetansearbeidet mot å styrke kompetanse og ferdigheter for å jobbe systematisk med å 
gjennomføre prioriterte tiltak ut fra den enkelte kommunes behov knyttet til: 

• Kvalitetsreformen Leve Hele Livet 
• Demensplan 2025 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming 
• Velferdsteknologi 

 

Hvordan kan kommunene og USHT samhandle om å lykkes med utvikling? 

USHT kommer fortsatt til å ha dialogmøter med kommunene for å få innsikt i 
utfordringsbildet og behovene. Kommunekontaktene har vi faste møter med. De har en 
helhetlig innsikt i behov og satsninger for sin egen kommune, og med på å gi innspill til 
Handlingsplanen årlig. Ressurspersoner i nettverkene gis også mulighet til å påvirke temaene 
som det skal jobbes med gjennom året, eller over flere år. 

Hvor kan jeg følge med på hva som skjer i USHT? 

Du kan snakke med fag- og gjennomføringskoordinator for ditt område. Eller ta kontakt med 
din kommunekontakt i egen kommune. Følge med på vår facebook-side, holde deg 
oppdatert på vår aktivitetskalender og vår nettside. Og følg med på vår Utviklingspost. 

Er du med i nettverket vårt og savner informasjon? Sjekk opp om vi har rett opplysninger slik 
at vi kan nå deg med relevant informasjon. 

 

Delta og del gjerne vår julekalenderQuiz som foregår 
på Facebook, her er det premier å vinne! 

 

Vi ønsker alle kommunekontakter og andre 
samarbeidspartnere en riktig god jul, og ser 

frem til videre samarbeid på nyåret! 

 

 

https://www.facebook.com/USHTBuskerud/
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/kompetansesenteret/usht/kursinvitasjoner/arsplan---arshjul.pdf
https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/viken-buskerud
https://www.facebook.com/USHTBuskerud/
https://www.facebook.com/USHTBuskerud/


 

 

 

Aktiviteter i 2022 

Aktivitetshjulet gir en totaloversikt over våre aktiviteter, vi anbefaler å legge inn datoer i egen 
kalender på et tidlig tidspunkt for å sikre egen deltagelse. Første kommunekontakt- og 
ledersamling i 2022 er satt til 8. og 9. mars. Dagen vil bli fylt med inspirerende foredragsholdere, 
med fokus på varig endring og tverrsektorielt samarbeid knyttet til samfunnsreformen Leve 
hele livet.  Hvis du som kommunekontakt ikke har mulighet til å møte ønsker vi at du melder på 
en stedfortreder, slik at alle kommunene har mulighet til å påvirke aktivitetene fremover! 

 

 

 

Tilbud om Fleksibel deltidsutdanning – Bachelor Sykepleie 
Det er et stort behov for økt sykepleiekompetanse i distriktskommunene. USN har på bakgrunn 
av dette utviklet  deltids sykepleierutdanning med en høy grad av fleksibilitet knyttet til 
undervisning og læring. For opptak til Viken fylke kreves bostedsadresse i en av følgende 
kommuner: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, 
Sigdal og Ål 
 

 
 

 

Digitalisering og velferdsteknologi 

#HelseViken er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse 
innen helsefeltet! Vi inviterer til faglig program den 7.des med aktuelle innledere fra 
helseinstitusjonenes toppledelse, stands fra relevante leverandører, og sesjon med 1 til 1 
samtaler for nettverksutvikling. Gratis deltagelse i regi Helsehub og USHT Viken (Buskerud). 
Sted: Union Scene – Drammen.  

 

 

 

 
 

 

 

Aktivitetshju l  

Studieinformasjon 

Program 
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Pårørendearbeid 

Har din kommune oversikt over framdrift i eget pårørendearbeid ?  
IVARETATT? er et kostnadsfritt verktøy for kommunene, laget med bakgrunn i Pårørende- 
veilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.  IVARETATT? er en 
pårørendeundersøkelse, der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli 
involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i. Kommuner kan hente ut statistikk for 
hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger 
fra Helsedirektoratet.   
 
Undersøkelsen er utarbeidet av USHT Innlandet (Oppland), 
i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og 
Pårørendesenteret.  Kostnadsfri tilgang og bruk. 
Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan fra 
20. april 2022 ta kontakt på e-post og etterspørre tilgang. 
Det gis en tilgang per kommune, fortrinnsvis til 
kommunalsjef i helse og omsorg eller tilsvarende stilling.   

 

 

 
Læring, metoder og verktøy 

Forebyggende hjemmebesøk i kommunen – Leve hele livet 
For å sikre gode og bærekraftige tjenester er det nødvendig å utvikle nye og forbedrede 
løsninger i omsorgssektoren, og satse mer på forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Statsforvalteren har publisert en oversikt over lenker til god prosess for kartlegging, forankring 
og implementering av forebyggende hjemmebesøk i kommunen. Nettsiden gir en oversikt over 
tilgjengelige ressurser for etablering og oppsummering om  kunnskap for fagfeltet. 

 

 

 
  

IVARETATT? 

Forebyggende 
hjemmebesøk 
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Koordinatorene i USHT er tilgjengelige for råd og 
veiledning, ta gjerne kontakt med oss! 

 

 
 
Veiviser demens 
Veiviseren er et nyttig verktøy sett opp mot Demensplan 2025 samt pårørendearbeid. Den skal 
gjøre det enklere for helse- og omsorgstjenestene å gi gode tjenester til personer med demens 
og deres pårørende. Den gir råd og tips om hvordan tjenester kan organiseres og forslag til 
aktuelle tiltak i de ulike fasene av demenssykdommen. 
Veiviseren gir også informasjon til personer med demens og deres pårørende. Den viser 
hvordan anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens kan følges i ulike faser av 
demenssykdommen. Veiviseren bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer og forskning. 
 

 
 
 

 
 
Temaside for kommunene – Leve hele livet 
Vi minner også om USHTs temaside for kommune-Norge, et felles sted for å dele eller hente 
inspirasjon fra andre kommuner tilknyttet Leve hele livet. Vi oppfordrer til å benytte siden for å 
synliggjøre arbeid i egen kommune. Siden inneholder en ressursside samt idebank. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

God jul! 

Temaside – 
Leve hele l ivet 

Veiviser demens  
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