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SAMMENDRAG
Årsrapporten er en oversikt over aktiviteter i regi USHT Buskerud for 2019. Handlingsplanens
satsningsområder er styrende for oppbygningen av Årsrapport 2019.
I 2019 har det vært i underkant av 1700 personer som har deltatt på aktivitetene i regi av USHT
Buskerud! Dette er kun de aktivitetene som er for hele regionen, i tillegg kommer alle de lokale
aktivitetene som i større grad er tilpasset de lokale behovene og driftet av koordinatorene i de fire
regionene. Nedenfor er en oversikt over samlede aktiviteter 2019:

ANSATTE VED USHT BUSKERUD - 2019

Utviklingsleder:
Lisbeth Bakken: Utviklingsleder for Skap gode dager og USHT Buskerud. telefon: 958 51 521

Fag- og gjennomføringskoordinatorer:
Fag- og gjennomføringskoordinatorene har ansvar for sitt regionale område. Fra venstre:
Line Ek Andreassen: sykepleier med master i klinisk
helsearbeid, geriatri.
Drammensområdet - telefon 916 19 572
Ninni Dypedokk: Sykepleier med videreutdanning innen
aktiv omsorg.
Hallingdalområdet - telefon 954 24 388
Nadine Mielke: Fysioterapeut med videreutdanning i
folkehelsearbeid.
Kongsbergområdet - telefon 994 82 392
May Brith Korgerud: Sykepleier med etterutdanning i
praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og master i
Yrkespedagogikk.
Ringeriksområdet - telefon 990 46 688

Kommunikasjon og informasjon:
•

Karoline Knigge: Spesialkonsulent, IKT/Webdesigner - telefon: 977 10 632

USHT Buskerud er tilknyttet Utviklingsenheten Skap gode dager i Drammen kommune, hvor interne
ressurser har bidratt innen sitt spesifikke fagfelt. Komplett liste over ansatte i virksomheten.

SATSNINGSOMRÅDER 2019
Med utgangspunkt i sentrale føringer og registrerte lokale behov ble det utviklet tiltak innen følgende
fokusområder for perioden 2019. Omfanget av aktiviteter ble tilpasset tilgjengelige ressurser/tildeling
av midler fra Helsedirektoratet, Fylkesmannen og andre. Det ble utarbeidet en aktivitetsplan innen
fokusområdene. Aktivitetsplanen er dynamisk og er å finne på våre nettsider. Fag- og
gjennomføringskoordinatorene har tilpasset, sammen med sitt lokale nettverk og ut ifra den enkelte
kommunes behov, tiltak- og aktivitetsplaner for hvert sitt område.

Utvikling av aktivitetsplan ble tilpasset ulike metoder, som å gi undervisning, lede nettverk, gi
informasjon og tilby råd/veiledning og verktøy. Følgende tiltak og aktiviteter innen satsningsområdene
ble gjennomført i 2019:

BROBYGGING GJENNOM SAMARBEID
Bidra til Kunnskapsbasert praksis i kommunene ved å tilby råd og veiledning
USHT Buskerud, Skap gode dager utarbeidet en workshop i Kunnskapsbasert praksis (KBP) med innføring
i KBP som metode og praktiske oppgaver knyttet til hvordan søke etter forskning på nett og hvordan
lese og analysere forskningsartikler. Å bidra til økt kunnskap, veiledning og rådgivning om
kunnskapsbasert praksis foregår kontinuerlig i prosesser USHT Buskerud er en del av.

Kontaktledd mellom kommuner og forskningsinstitusjoner
USHT Buskerud har gjennom vertskommunen hatt avtale om samarbeid med Universitetet i SørøstNorge (USN).
FRA VENSTRE: Sykepleier og
nyoppnevnt «brobygger»,
Tonje Malene Thomassen
(Drammen kommune/USN),
Lisbeth Bakken (USHT/SGD),
Lise Gladhus (USN) og
Katrine Hordvik Wilhelmsen
(USN). (Foto: Solveig S.
Johansen / USN

I 2019 ble det gjennomført en pilot/prosjekt i samarbeid mellom Drammen kommune og USN. På
bakgrunn av en gjensidig ønsket samarbeidsavtale mellom USN og Drammen kommune ble det
opprettet en kombinasjonsstilling. Stillingen hadde som mål å være «brobygger» mellom akademia og
kommune. I den forbindelse ble det også opprettet en skolering i veiledning for sykepleiere som har
relevante veiledningsoppgaver i kommunen. Hensikten med prosjektet var å gjennomføre en

veilederutdanning på 10 studiepoeng for sykepleiere med veiledningsansvar for sykepleiere i praksis
(praksisveiledere) i Drammen kommune.
Prosjektet testet implementering av denne veilederskoleringen med tanke på å kunne gi et tilbud til alle
kommuner tilknyttet USN (Viken/Buskerud). Rapporten fra prosjektet er under utarbeidelse.
USHT Buskerud samarbeider med Senter for omsorgsforskning (SOF). USHT Buskerud gikk i 2019 over
fra et samarbeid med SOF Sør til et samarbeid med SOF Øst. Dette på bakgrunn av sammenslåing til
Viken fylke. SOF Øst holder til på Gjøvik og samarbeider allerede med andre USHT`er i samme fylke. Det
arbeides med en felles samarbeidsavtale.

DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI
Tilby opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC
KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for
ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for
hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike
fasene av endringsprosessene. De fem emnene i ABC’en dekker sentrale tema som lovverk og etikk,
metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som er i bruk i
kommunene i dag. Det er også lagt vekt på å vise hvordan kommunene kan teste ut velferdsteknologi i
praksis, hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor det er viktig å dokumentere
erfaringer fra utprøvingen.
Sist, men ikke minst, tas det opp hva som kjennetegner overgangen fra prosjekt til ordinær drift, og
hvordan hele virksomheten må jobbe sammen for å sikre at nye løsninger tas inn i den ordinære driften
på en god måte. (ref. www.ks.no ). Opplæringspakken er i tillegg tilgjengelig på KS-læring og
understøtter opplæring mellom samlinger.
Kommuner i Buskerud har imidlertid ulik tilnærming og fokus i sin opplæring:
•

•
•
•

I Kongsbergområdet har man revidert ABC-opplæringen og tilpasset innholdet. 3 samlinger er
gjennomført og koordinering av samlingene er gjort via USHT Buskerud sin koordinator.
Supplerende brukes det e-læring via www.responssenteret.no (som er utarbeidet til kommuner
i Kongsbergregionen).
I Ringeriksområdet har man for første gang tilbydd ABC-opplæringen. Gjennomføringen har
USHT Buskerud hatt ansvar for via sin koordinator.
Hallingdalsområdet tilbyr ABC-opplæring i regi av det lokale Velferdsteknologiprosjektet i
samarbeid med koordinator i USHT Buskerud.
I Drammensområdet har kommunene ansvar for drift og gjennomføring. USHT Buskerud har
mulighet for deltakelse i arbeidsgruppe for planlegging av gjennomføring. Lier kommune har
gjennomført opplæring i Velferdsteknologiens ABC og opprettet digitale agenter. Svelvik
kommune har gjennomført opplæring i Velferdsteknologiens ABC for sin ledergruppe.

Drifte nettverk innen digitalisering og velferdsteknologi i samarbeid med
Fylkesmannen
Fagnettverk for digitalisering og velferdsteknologi er en videreføring av nettverket i regi av vestregionen
samarbeidet. Vestregionen har vært et 26 kommunes-samarbeid som ble avviklet 01.01.2019. USHT
Buskerud har overtatt koordinering og videreføring av dette nettverket. Vestregionen, “sammen om
helhetlige helsetjenester”, har vært et samarbeid mellom Vestre Viken helseforetak, Vitensenteret ved
USN, Fylkesmannen og de representative kommuner.
USHT Buskerud drifter nettverk for faglig påfyll, formidling av ny kunnskap og forskning, samt
tilrettelegging for erfaringsdeling og samhandling. Fagnettverket inviterer til to årlige samlinger.
Vårsamlingen har fungert som en samhandlings- og utviklingsarena mellom forskning,
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og leverandører. Denne samlingen driftes av USN,
Vitensentret, Vestre Viken, Fylkesmannen i Buskerud og USHT Buskerud. Ved høstsamlingen var fokuset
på fagnettverksdrift, slik det er organisert i andre fagnettverk via USHT Buskerud, med sterkere fokus
på lokal samhandling og erfaringsdeling. Høstsamlingen ble arrangert av USHT Buskerud og
Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Lokale læringsarenaer for digitalisering og velferdsteknologi
Drammen kommune opprettet læringsverksted i digitalisering og velferdsteknologi, april 2019.
Læringsverkstedet har bidratt til kompetanseheving innen fagområdet både hos ledere og
medarbeidere. USHT Buskerud har bidratt med rådgivning iht. innhold i caser samt utvikling av nettside
med QR koder tilknyttet teknologien i visningsleiligheten.
Kongsbergregionen har i sitt samarbeid benyttet seg av “Lysthuset” på Haugmotun, en visnings- og
opplæringsleilighet innen velferdsteknologi.
Hallingdal og Ringerike har også visningsleiligheter til utprøving og opplæring i sitt område.
Visningsleiligheter/læringsverksteder legger til rette for opplæring og utprøving i den kommunale
helsetjenesten og er en arena for kunnskapsformidling til innbyggere og tjenestemottakere. Det
fungerer også som en lærings- og samhandlingsarena mellom videregående opplæring og kommunen.

Bidra til fagdager innen velferdsteknologi
USHT Buskerud - Kongsbergområdet har i mars 2019 sammen med Kongsberg kommune invitert til
folkemøtet “Velferdsteknologi – trygghetsskapende teknologi Kongsberg kommune”. Samlingen hadde
bred deltagelse fra folkevalgte, brukerorganisasjoner, tjenestemottakere, pårørende og ansatte i helseog omsorgstjenesten.

DEMENSOMSORG
Demensomsorgens ABC
ABC-opplæringen for helse- og omsorgspersonell er en viktig del av myndighetenes satsning på demensog eldreomsorgen, både nasjonalt og lokalt. Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. USHT Buskerud er en
underleverandør for Aldring og Helse, og har med dette vært en sterk bidragsyter til
kunnskapsspredning og ved gjennomføring av ABC opplæring i 2019. Dette har bidratt til utvikling
gjennom kunnskap.
Aktiviteter som er gjennomført i 2019:
Avsluttet Demensomsorgens ABC perm 2, seminar 2
•
•
•
•

Hallingdalområdet: Gol 5 deltakere, Ål 11 deltakere
Ringeriksområdet: Sigdal 17 deltakere, Jevnaker 7 deltakere
Kongsbergområdet: Kongsberg 15 deltakere
Drammensområdet: Nedre Eiker 6 deltakere, Drammen 10 deltakere

Ny oppstart Demensomsorgens ABC, Perm 1, seminar 1
Ny oppstart av Demensomsorgens ABC 16.09.2019, seminar 1 ble arrangert ved USHT Buskerud.
Seminaret ble strømmet og ABC-grupper i alle områder av Buskerud kunne følge seminaret via
strømmetjenesten. Vi har erfart at bruk av digitale verktøy, som strømming, er en god metode for å nå
ut til alle delene av fylket. Ved å delta på seminar eller fagdager via strømmetjenesten reduseres
tidsbruken på reisevei.
•
•
•
•

Hallingdalområdet: Ål 9 deltakere, Flå 5 deltakere
Kongsbergområdet: Kongsberg 11 deltakere
Ringeriksområdet: Ringerike 4 deltakere, Jevnaker 4 deltakere
Drammensområdet: Drammen 11 deltakere, Nedre Eiker 6 deltakere, Øvre Eiker 13 deltakere

Oppstart Geriatripermen 16.09.20
•
•
•

Ringerike: Sigdal 9 deltakere
Kongsberg: Rollag 15 deltakere
Drammen: Nedre Eiker 7 deltakere, Øvre Eiker 5 deltakere

Drifte nettverk for demenskoordinatorer i samarbeid med Fylkesmannen
USHT Buskerud drifter nettverk for kontaktpersoner innen fagområdet for demens i
kommunehelsetjenesten i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi tilbyr informasjon og har
gjennomført opplæring i demensomsorgens ABC, geriatri og psykiatri, aldring og
hukommelsesstimulerende terapi. Hensikten med oppstart av nettverket var å styrke demensarbeidet
og bidra til kunnskapsheving i den enkelte kommune. Målet er kunnskapsspredning og kompetanseløft
for kommunehelsetjenesten i Buskerud.

Det er gjennomført to nettverkssamlinger i 2019; en vår og en høst.
Lokale aktiviteter:
Hallingdalområdet:
•

Fag- og gjennomføringskoordinator deltok i demensnettverket for Hallingdal, vår og høst.

Bidra til fagdager innen demensomsorg
Palliasjon og demens - Digital kurspakke fra Aldring og helse er et tilbud som USHT Buskerud har frontet
ut til alle kommuner i Buskerud: https://www.aldringoghelse.no/e-læring/

Februar 2019 lanserte “Aldring og helse” den norske oversettelsen av CST (Cognitive Stimulation
Therapy /HuskommelsesStimulerende Terapi). HST er en evidensbasert korttidsintervensjon der
hovedmålet er å bedre kognisjonen ved hjelp av teknikker som påvirker en rekke kognitive funksjoner.
Bedret kognitiv funksjon fører til økt livskvalitet og selvstendighet.
USHT Buskerud - Kongsbergområdet tilbydde i 2019 to dager med opplæring i terapiformen i samarbeid
med “Aldring og helse”. Samlingene var i mai 2019 og september 2019 med til sammen 30 instruktører
i HST.
“Aldring og helse” har en 5 års satsning ved implementering av HST i Norge og tilbyr herunder årlige
seminarer til erfaringsdeling mellom instruktører (perioden 2020 – 2023) og veiledning i
implementering i kommunehelsetjenesten. Det stimuleres også til forskning på metoden i kommunen.
USHT’ene er en viktig samarbeidspartner i å legge til rette for spredning av metodikken, samt i
implementering av tilbudet i kommunehelsetjenesten. HST setter hjernehelse i fokus – et nytt begrep
som ble lansert av Helsedirektoratet i 2017 med egen rapport “Statusrapport hjernehelse” (IS 2588).

Deliriumdagen:
Alle kommuner fikk tilbud om fagdag, aktiviteter eller materiell
knyttet til Verdens Deliriumdag. Økt kunnskap og fokus på delirium
blant medarbeidere innen helsetjenestene er et viktig bidrag inn i
pasientsikkerhetsarbeidet.

I tillegg har vi arrangert følgende lokale aktiviteter:
Ringeriksområdet:
•
•
•

Verdens Deliriumdag 14.03.19
«Fagdag i samarbeid med Kongsbergområdet med til
sammen 65 deltakere på Kulturhuset i Vikersund»

Hallingdalområdet:
•
•

Verdens Deliriumdag 14.03.19
Arrangert 2 fagdager innen demens 6 og 7 februar – 89
deltakere

Kongsbergområdet:
•
•

Fagdag i samarbeid med Ringeriksområdet med til
sammen 65 deltakere på Kulturhuset i Vikersund»
Verdens Deliriumdag 14.03.19

Drammensområdet:
•

Verdens Deliriumdag 13.03.19 – utarbeidet aktiviteter for
kommunen i samarbeid med Vestre Viken HF Drammen
Sykehus. Informasjonsmateriell, kahoot og brosjyre.

USHT Buskerud laget egen rollup for
Verdens Deliriumdag

PASIENTSIKKERHET
Tilby informasjon og veiledning om tiltakspakker/læringsnettverk i
Pasientsikkerhetsprogrammet, ut fra signaliserte behov
Primærhelsetjenestemeldingen (St.meld. 26 2014-2015) skisserer dagens utfordringer i
kommunehelsetjenesten. Kommunene må oppfylle Samhandlingsreformens intensjoner og være i stand
til å gjennomføre mer forebygging og tidligere oppdagelse av forverret tilstand. Utfordringene innen
pasientsikkerhet knyttet til kommunale tjenester er mangeartede. Målet til USHT Buskerud er å bidra til
kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten i pasientsikkerhetsarbeid. Tidlig oppdagelse av
sykdom er et nøkkelord.
Tiltak vi har gjennomført knyttet til pasientsikkerhet:
•

Deltagelse på pasientsikkerhetskonferansen

•
•
•
•
•

Vi har tilbudt informasjon og veiledning om tiltakspakker/læringsnettverk i
Pasientsikkerhetsprogrammet.
Oppstart av pilot - Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid, et læringsnettverk i
forbedringsmetodikk.
Oppfølging og bistand i forbedringsarbeid
Markerte deliriumdagen 14. Mars
Tilbudt hospitering

Kommunene i Buskerud signaliserte behov og ønske om fokus på tiltakspakker i
pasientsikkerhetsprogrammet. USHT Buskerud sitt bidrag inn i dette arbeidet ble en pilot på
gjennomføring av læringsnettverk i forbedringsarbeid. Vi kalte læringsnettverket “Kompetanseprogram
i kontinuerlig forbedringsarbeid”. 10 kommuner deltok med totalt 15 team. Teamene har fått opplæring
og veiledning i hvordan lede og gjennomføre forbedringsarbeid i kommunene. Første samling
09.04.2019, siste samling 19.11.19.
•
•
•

Opplæring av prosessveiledere
Opplæring i SPC (Statistisk ProcessControl)
Opplæring i forbedringsmetodikk

Kompetanseprogrammet gikk over 9 mnd. Med avslutningsseremoni på Norefjell 19.11.19. Noen av
forbedringsarbeidene har vært: fallforebyggende arbeid, implementering av risikotavler,
dokumentasjon av ernæring, implementering av nye rutiner for tildeling av tjenester,
kompetanseutvikling hos leder, medikamenthåndtering m.m. Se presentasjoner av resultat fra
kommunene.
Evalueringen av programmet:
Å jobbe sammen i teamene på samlingene samt dele erfaringer på tvers av teamene opplevdes som
positivt og nyttig. Teamene svarer at det er utfordrende å jobbe systematisk med forbedringsarbeidene
mellom samlingen. Ikke alle teamene har benyttet tilbudet om prosessveileder underveis i
forbedringsarbeidet men de som har gjort det opplevde det som svært nyttig. Kommentarer fra
teamene er at de ønsker mere erfaringsdeling og arbeid gruppevis under samlingen enn det som var
tilbudet i denne piloten, i tillegg kom det ønsker om tydelige oppgaver eller krav til arbeid fra USHT
mellom samlingene.
Hospitering:
Vestre Viken har tilbud om hospitering for kommunen, https://vestreviken.no/helsefaglig/utdanningog-kompetanse/hospitering . Hospitering mellom kommunene er mulig og ønskelig. USHT Buskerud
tilbyr å være kontaktledd mellom kommuner som ønsker hospitering. Nytt tilbud er hospitering på
Hørselssentralen ved Drammen sykehus.
Materiell og rapporter:
•
•
•
•

Nytt NEWS kort er laget, revideres i 2020
Rapport for Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid er under utarbeidelse
Rapport fra Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere
Arbeidsdokument Forbedringsarbeid

Undervisning og bidrag til videreutvikling av proACT
USHT Buskerud er fakultet for proACT. Kommunene er selv ansvarlig for drift og gjennomføring av
proACT-kurs til sine ansatte. USHT Buskerud tilbyr veiledning og hjelp med planlegging av kurs ved
behov. USHT Buskerud har tilbud om årlig instruktørkurs i proACT. USHT Buskerud er ansvarlig for
distribuering av NEWS-kort og ISBAR-sjekkliste til kommunen i Buskerud via instruktører, ledere og
andre ansvarlige. Alle kommuner har per 2019 instruktører i proACT.
USHT-Buskerud bidrar inn i nasjonalt USHT-prosjekt “KlinObsKommune”, en kompetansetrapp for
kommunene. Både gjennom referansegruppen, men også med utarbeidelse av verktøy.
KlinObsKommune er tenkt ferdig i løpet av 2020.
•
•
•

Tilbyr opplæring av instruktører, fagdager og scenariotrening gjennom proACT.
Bidra til videreutvikling av proACT
Bidratt inn i nasjonalt USHT-prosjekt «KlinObsKommune»

Målet er kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten i pasientsikkerhet. Tidlig oppdagelse
av sykdom er her et nøkkelord.

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Ringeriksområdet:
•

•
•

•
•
•
•
•

Ringeriksområdet har 7 instruktører og en koordinator som holder
ProACT undervisning for alle seks kommunene. I 2019 har ca. 250
helsepersonell fått enten grunnkurs eller oppfriskningskurs. Alle har
fått tilbud om å delta i scenariotrening som ProACT koordinatorene
ved legevakta holder.
Fagdag i proACT for Ringeriksområdet ble gjennomført 21.03.19 med
110 deltagere.
ProACT nettverk for Ringeriksområdet, med samlinger x 4 i 2019.
Dette er for kontaktpersoner i hver tjeneste. Disse har som
ansvarsområde å holde ProACT arbeidet aktivt i hver avdeling, ansvar
for sekkene og kunnskapsspredning etter nettverkssamlinger.
ProACT kurs for ansatte i Ringerikskommunene
Oppfriskningskurs og scenariotreninger for ansatte i
Ringerikskommunene.
ProACT Koordinator og Fag- og gjennomføringskoordinator sitter i
nasjonal arbeidsgruppe.
TOFT - modellen
Simuleringstrening

Hallingdalområdet:
•
•
•

Gjennomført tre basiskurs i proACT
Instruktørnettverk for proACT intruktører opprettet i 2019. Samlinger x 2 i 2019.
proACT samarbeid Buskerud og Vestre Viken gjennomførte fagdag for proACT-instruktører i
november 2019

Kongsbergområdet:
•
•
•

Årlig Instruktørkurs i januar for Kongsberg-, Hallingdal- og Drammensområdet
Kongsberg- og Drammensområdet i samarbeid med Vestre Viken Bærum sykehus; samarbeider
om felles fagdag for proACT-instruktører. Denne arrangeres hver høst.
Simuleringstrening

Drammensområdet:
•
•

USHT Drammenområdet og Kongsbergområdet arrangerer og drifter instruktørkurs for nye
instruktører. Instruktørkurs tilbys x1 per år på våren
Drammen- og Kongsbergsområdet i samarbeid med Vestre Viken Bærum sykehus; samarbeider
om felles fagdag for proACT-instruktører. Denne arrangeres hver høst.

Fagdag for proACT-instruktører ble i 2019 arrangert i samarbeid med Vestre Viken Bærum sykehus.
Kommunene i Buskerud, utenom Ringeriksregionen som har egne fagdager, ble invitert. 50 instruktører
deltok på fagdagen. Et av spørsmålene i evalueringen fra dagen handlet om hva som er hindringer i
videre arbeid med proACT. Resultatet ble denne ordskyen (hentet fra evaluering av fagdag)

Informasjon og veiledning i forhold til kurs i vurderingskompetanse
USHT Buskerud tilbyr undervisning i eller å hjelpe kommunene til å starte vurderingskompetansekurs
for helsefagarbeidere. Målet er kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten i
pasientsikkerhet. Tidlig oppdagelse av sykdom er her et nøkkelord.
Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere har vært en felles aktivitet i alle USHT områdene. Det
er arrangert kurs i vurdering- og observasjonskompetanse for helsefagarbeidere over fire dager med
blant annet disse temaene; hygiene og eliminasjon, ernæring, aktivitet/hvile, akutt sykdom hos eldre og

demens, delirium, smerte, velferdsteknologi og personsentrert omsorg. Alle kursdager inneholdt
problemløsende arbeid via case og trening på manuelle observasjoner. Kurset er mulig å gjennomføre
for ressurspersoner/sykepleiere ute i virksomhetene og kursmateriell utleveres gjennom USHT
Buskerud. Erfaringer har vist at det er viktig å etablere gode arbeidsrutiner, med kompetansespredning
ut i alle enheter.

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Ringeriksområdet:
•

10 kurs á 25 deltagere i vurderingskompetanse i alle kommuner tilhørende Ringeriksområdet.

Kongsbergområdet:
•
•

Vurderingskompetansekurs for to kommuner i 2019.
Vurderingskompetansekurs vår og høst 2019

Drammensområdet:
•
•

4 kurs i Drammen kommune med 25 deltakere per kurs i 2019.
Kurs i vurderingskompetanse for hjemmetjenester og institusjoner i Nedre Eiker kommune.
Undervisningen ble gjennomført med egne ressurser.

Materiell og rapporter:
•
•
•

Brosjyre – vurderingskompetanse i Drammensområdet
Rapport – vurderingskompetanse i Drammensområdet
Rapport – vurderingskompetanse i Kongsbergsområdet

Eldreomsorgens ABC, perm “Geriatri”
Eldreomsorgens ABC – perm Geriatri – permer for kompetanseutvikling utarbeidet av Aldring og helse.
Består av 2 fagseminarer og arbeid i egne grupper mellom seminarene. Minst en av deltakerne i gruppen
må ha gjennomført perm 1 i Eldreomsorgens ABC eller perm fra annen ABC fra Aldring og helse.
Målgruppe: medarbeidere uten helsefaglig kompetanse, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og 3åringer. USHT Buskerud har ansvar for oppstart av permer områdevis (Kongsberg, Ringerike, Hallingdal)
og planlegging og gjennomføring av fagseminarene, med mulighet for deltakelse på tvers av områder
ved behov. Målet er kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten i pasientsikkerhet. Tidlig
oppdagelse av sykdom er her et nøkkelord.
Felles aktiviteter for USHT Buskerud:
•

Oppstart av Eldreomsorgens ABC, Geriatripermen i september 2019 med totalt 13 deltakere

HVERDAGSMESTRING SOM TANKESETT OG
HVERDAGSREHABILITERING SOM METODE
Tilby opplæring knyttet til «Sterk og stødig»
Den norske modellen «Sterk og stødig», forebyggende treningsgrupper for seniorer, baserer seg på flere
internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og styrketreningsprogram for eldre med
risiko for fall og funksjonssvikt. Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer
seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler
innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert
gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt. Alle instruktører av treningsgruppene har vært
igjennom «Sterk og stødig» instruktøropplæring (informasjon hentet fra sterkogstodig.no).
Lokale aktiviteter som er gjennomført:
•

Kurs gjennomført med 9 deltakere fra kommunene Nes og Hol i oktober 2019.

Tilby opplæring knyttet til MI (Motiverende Intervju)
Kongsbergområdet gjennomførte dagskurs «Motiverende samtale» i august 2019 med 24 deltakere og
i samarbeid med KoRus Sør. «Motiverende samtale» er en teknikk som benyttes økende i
hjemmetjenesten og tidlig innsats i den kommunale helsetjenesten. Teknikken stimulerer til å sette
brukeren og brukerenes egne mål i sentrum og bygger opp under egenmestring og «Hva er viktig for
deg»-tilnærmingen.»

LINDRENDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG
Tilby «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»
USHT Buskerud har tilbudt ansatte «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt». Bakgrunn for tiltaket er tilbakemeldinger fra kommunene om stort behov for kompetanseheving
og tjenesteutvikling innen området palliasjon.
USHT Buskerud har i 2019 hatt ansvar for betaling av lisenser, for å tilby opplæringspakken og skolere
mentorer.
Mål:
•
•
•

Trygge medarbeidere på alle nivå.
God kompetanse som sikrer god palliasjon til alle pasienter, uansett tjeneste.
At tilbud om opplæringspakken når alle kommunene i Buskerud.

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – er et pakkeforløp som
kommunene får tilgang til via USHT Buskerud. USHT Buskerud har i 2019 betalt lisenser for kommunene.
Gjennomføring av kurspakken krever at kommunene har tilgang på mentorer og USHT Buskerud har i
2019 hatt ansvar for mentoropplæringen. Mentorene er ressurssykepleiere i palliasjon.
Samarbeidspartner er Høgskolen i Innlandet, Helse Vest.

Kurspakken passer for alle ansatte innen helse og omsorg. Opplæringspakken bidrar til
kompetanseheving og kvalitetssikring innen relevante tjenester. Vi har erfart at den nettbaserte
opplæringspakken gir stor fleksibilitet i forhold til gjennomføring av kompetanseheving på den enkelte
arbeidsplass. USHT Buskerud har tilbudt veiledning for gjennomføring av opplæringspakken ved alle
landets USHT’er.

Drifte nettverk innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken
USHT Buskerud har frem til 2020 driftet nettverk innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med
Vestre Viken. Bakgrunn for oppstart av tiltaket er tilbakemeldinger fra kommunene om stort behov for
kompetanseheving og tjenesteutvikling innen området palliasjon og kreftomsorg. Nettverket er
landsomfattende og skal være et bidrag til kompetanseheving og kvalitetssikring innen relevante
tjenester.

Mål:
•
•
•

Trygge medarbeidere på alle nivå.
God kompetanse som sikrer god palliasjon til alle pasienter, uansett tjeneste.
Erfaringsutveksling på tvers av kommunene og instanser

Nettverket driftes av Palliativ enhet Vestre Viken -Drammen sykehus, gjennom en arbeidsgruppe hvor
USHT Buskerud er representert. Nettverket har også en styringsgruppe og en handlingsplan utarbeidet
av arbeidsgruppen. I 2019 er det blitt arrangert to-dagers grunnkurs i palliasjon for nye ressurspersoner
i vårsemesteret i tillegg til to-dagers samling for alle ressurspersoner på høsten. Alle kommuner har
ressurspersoner i nettverket.
På høstens todagerssamling på Sundvollen var 140 deltakere fra 17 kommuner i Buskerud representert.

Tilby informasjon, veiledning og verktøy knyttet til livets siste dager
USHT Buskerud har tilbudt informasjon, veiledning og verktøy knyttet til “Livets siste dager”. Bakgrunn
for tiltaket er tilbakemeldinger fra kommunene om stort behov for kompetanseheving og
tjenesteutvikling innen området palliasjon. Skap gode dager Drammen kommune og USHT Buskerud har
frem til 2019 fulgt opp dokumentasjonssystemet “Livets siste dager”. Behov for opplæring vurderes av
kommunen sammen med ressursnettverk innen palliasjon og kreftomsorg.
Mål:
•
•

Trygge medarbeidere på alle nivå.
God kvalitet på dokumentasjon i livets siste fase

TJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING
Tilby undervisning og veiledning innen
Hverdagsmestring» og «Kap 9, Tvang og makt»

«Målrettet

miljøarbeid

og

USHT Buskerud tilbyr undervisning i Kap 9, Tvang og makt på initiativ fra vernepleiernettverket. Målet
med kurs og undervisning er fag- og kompetanseutvikling.
Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Hallingdalområdet:
•

Tilbudt undervisning og veiledning innen Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring og Kap 9,
Tvang og makt

Kongsbergområdet:
•

Tilbudt undervisning og veiledning innen Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring og Kap 9,
Tvang og makt

Drammensområdet:
•

•

Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring - et samarbeidsprosjekt med kommunene i Nye
Drammen kommune og Spesialseksjon for autisme og utviklingshemming, VVHF samt Glenne
Regionale senter for autisme, Helse Sør-Øst. Hensikten har vært å heve kompetansen i tjenester
til mennesker med utviklingshemming. Evalueringsrapport ble ferdigstilt februar 2019.
Målrettet miljøarbeid-kurs samt to kurs innenfor temaet Tvang og makt Kap 9 i Nye Drammen

Drifte nettverk for
utviklingshemming

vernepleiere

i

tjenester

til

mennesker

med

Nettverk for vernepleiere driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Målet med nettverket er å ha fokus på å rekruttere og beholde vernepleiere i tjenester til mennesker
med utviklingshemming. Vernepleiere i tjenester til mennesker med utviklingshemming har gjennom
nettverket fått faglig påfyll, knyttet kontakter på tvers av avdelinger og kommuner og fått et økt fokus
på betydningen av sin rolle i disse tjenestene. Nettverkskontaktene har et ansvar for å spre kunnskap
innad i sine kommuner. I 2019 var totalt 142 deltakere fra 17 kommuner innom nettverkssamlingene.

Felles aktiviteter for USHT Buskerud:

•

Nettverkssamlinger x 2 i 2019 i fagnettverk for vernepleiere. I 2019 har fokusområdene vært
vurdering- og observasjonskompetanes samt tidlig oppdagelse av sykdom til personer med
utviklingshemminger.

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Ringeriksområdet:
•

Samling for vernepleiere og ledere i Ringeriksområdet;
tema - Somatiske lidelser i PU.

Vernepleiere i Buskerud får tilbud om å delta på fagsamling tilknyttet nettverket. Faginnholdet gir økt
kunnskap om ulike temaer som er aktuelle for denne faggruppen og kunnskap spres til lokale fora
gjennom nettverkskontaktene. Spredning til andre USHT´er skjer via USHT samlinger og deling av
informasjon om lokale aktiviteter.

Tilby opplæringen «Mitt livs ABC»
USHT Buskerud har i 2019 tilbudt oppstart og gjennomføring av Mitt livs ABC. Permer for
kompetanseutvikling til tjenester for personer med utviklingshemming er utarbeidet av Aldring og helse.
USHT Buskerud er underleverandør. Mitt Livs ABC består av 2 permer med 2 fagseminarer per perm og
arbeid i egne grupper mellom seminarene. Målgruppen var medarbeidere uten helsefaglig kompetanse,
helsefagarbeidere, miljøarbeidere og 3-åringer.
USHT Buskerud har ansvar for oppstart av permer områdevis (Kongsberg, Ringerike, Hallingdal) og
planlegging og gjennomføring av fagseminarene, med mulighet for deltakelse på tvers av områder ved
behov. I 2019 har det vært seminarer tilknyttet begge permer i alle områdene i Buskerud. Totalt 146
deltakere fra 8 kommuner har startet opp perm 1 og 125 deltakere fra 12 kommuner har startet opp
perm 2.
Felles aktiviteter for Buskerud:
•

Mitt livs ABC er startet opp i Buskerud. Seminarene gjennomføres lokalt i hvert område

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Ringeriksområdet:
•

Oppstart av Mitt livs ABC perm 2, for ansatte uten helsefaglig kompetanse, helsefagarbeidere
og vernepleiere som er ressurser i gruppene.

Hallingdalområdet:
•

Fagseminar Mitt livs ABC perm 2.

Kongsbergområdet:
•

Fagseminar Mitt livs ABC perm 2.

Drammensområdet:
•

Fagseminar Mitt livs ABC perm 1.

PSYKISK HELSE/RUSARBEID
Tilby undervisning og veiledning om Recovery i tjenester til mennesker med
utfordringer innen psykisk helse og rus
USHT Buskerud tilbyr undervisning og veiledning om Recovery i tjenester til mennesker med
utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Målsettingen er at
tjenestemottakere skal ha mer ansvar i eget liv og endre perspektiv fra behandling til myndiggjøring og
at Recovery skal være et holdningsskapende tankesett.
Behovsanalyse:
•

Kompetanseutvikling til medarbeidere som jobber med pasienter med slike utfordringer

•

Utvikling av recovery-orienterte tjenester og rekruttering av erfaringskompetanse.

•

Å styrke brukermedvirkning, brukerperspektivet og erfaringskompetansen i tjenestene.

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Ringeriksområdet:
•

Faglig forum, kongress psykisk helse for Ringerike kommune

Drammensområdet:
•
•

•
•
•
•
•

Fokuset på Recoveryorienterte tjenester innen Psykisk helse og rusarbeid i Nye Drammen
videreføres i 2019.
Drammen kommune og Nedre Eiker kommune har mottatt midler til to 100% stillinger som
erfaringsmedarbeidere, en til hver kommune. Svelvik kommune har allerede ansatt en
erfaringskonsulent i 100% stilling. Utprøving av erfaringskompetanse både innenfor Psykisk
helse og rusarbeid står i fokus for tiden frem til kommunesammenslåing 2020. I tillegg skal Nye
Drammen inn i et forskningssamarbeid om implementering av Recovery med USN v/Trude
Klevan. forskningssamarbeid.
“Inspirasjonsdag”. Målgruppen vil være: brukere, ledere og andre medarbeidere.
Recoveryverksted (lavterskeltilbud driftet av brukere for brukere), inspirasjonsdag med deling
av erfaringer, recoverysamlinger.
Recoverydannelsen i samarbeid med USN (forskningsrapport er utarbeidet).
Samarbeidskommuner i Nye Drammen er med og tilbyr erfaringsdeling via USHT Buskerud til
andre kommuner i Buskerud samt andre USHT´er.
Dette har lagt grunnlaget for et videre forskningssamarbeid med USN og Nye Drammen for å
undersøke nærmere hvordan utvikle recoveryorienterte tjenester.

Initiere nettverk i Buskerud
USHT Buskerud dannet i 2019 et nettverk for ansatte i kommunehelsetjenesten som har pasienter og
brukere innen kategori psykisk helse og eventuelt rusomsorg. Målgruppen er ledere, ansatte innen
rus- og psykiatri, hjemmetjenester, døgnavdeling, legevakt, helsetjenester innen kriminalomsorg og
krisesenter. Vi ønsket å opprette nettverkskontakter i hver kommune i Buskerud som kan samles to
ganger per år.
Oppstart av dette nettverket var 13. og 14. november på Klækken hotell, med ca. 100 deltagere fra
hele fylket. Målet med nettverket er informasjonsspredning, samarbeid på tvers av tjenester og fagog kompetanseutvikling. USHT Buskerud vil være ansvarlig for drift og gjennomføring av nettverket.
Målet med nettverket er at kontaktpersonene skal fungere som et
bindeledd mellom ledere, medarbeidere og nettverket (talerør inn og
talerør ut). Kontaktpersonene skal innhente ny kunnskap, dele erfaringer
og spille inn aktuelle problemstillinger til USHT Buskerud.
Metode/Tiltak:
•
•
•
•

Øke kunnskap og kompetanse i de deltakende kommunene
Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av
kommunegrenser, behandlings- og omsorgsnivå.
Bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
Erfaringsutveksling via nettverkssamlinger, 2 ganger per år

Tilby Eldreomsorgens ABC, perm «Psykiske sykdommer i eldre år»
USHT Buskerud er underleverandør for Aldring og helse sine ABC-opplæringer. Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år består av 1 perm med 2 fagseminarer og arbeid i egne grupper mellom
seminarene. Denne permen er en påbyggingsperm. Målgruppen er medarbeidere uten helsefaglig
kompetanse, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og 3-åringer.

USHT Buskerud har ansvar for oppstart av permer områdevis (Kongsberg, Ringerike, Hallingdal) og
planlegging og gjennomføring av fagseminarene, med mulighet for deltakelse på tvers av områder ved
behov
Det ble ingen oppstart av denne permen i 2019. Det er gjort en kartlegging av behov og ønske om
oppstart av permen og flere kommuner ønsker å delta. Oppstart av denne permen i februar 2020.
Lenke til informasjon om opplæringen:
https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/eldreomsorg/

LIVSKVALITET/LEVE HELE LIVET – REFORMEN
Tilby informasjon og veiledning om studietilbudet «Aktiv omsorg»
Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen legger føringer for aktiviteter knyttet opp mot
Leve hele livet-reformen. USHT Buskerud er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS
og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det ble gjennomført dialogmøter og dialogkonferanser for
kommunene i 2019. Målet med samlingene var å informere og veilede kommunene om Leve hele livetreformen og gjøre de i stand til å gjennomføre kontinuerlig forbedringsarbeider i sine virksomheter.
Felles aktiviteter for Buskerud:
•
•

•
•

Helsedirektoratets Gjennomføringskonferanse
Fylkesmannen i Buskeruds omsorgskonferanse ble gjort om til USHT Buskeruds Helse- og
omsorgskonferanse 2019, konferansen var rettet mot kommunenes ledere. Konferansen ble
avholdt i november 2019 og hadde fokus på Leve hele livet reformen.
Det er gjennomført dialogmøter med kommunalsjefene i alle fire områdene, i samarbeid med
Fylkesmannen og KS.
Dialogmøte med Buskerud Pensjonistforbund

3 av 4 områder har gjennomført dialogkonferanser for sine kommuner med hovedfokus på Leve hele
livet reformen.
•

•

Gjennomført pilot i Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid i 2019. (se aktivitet
4, pasientsikkerhet). Enkelte team knyttet sine forbedringsarbeider opp mot Leve hele livet
reformen.
Kunnskap om Livsglede for eldre og livgledehjem er formidlet til alle regioner

Lokale aktiviteter som er gjennomført:
Hallingdalsområdet:
•

Tilby informasjon og veiledning om studietilbudet «Aktiv omsorg»

•

Ål kommune vurderer oppstart av livsglede for eldre i 2019

Kongsbergområdet:
•

Lokal dialogkonferanse Leve hele livet for Numedal i oktober 2019 med bred deltakelse fra
kommunens administrasjon, politikere, frivillige og andre samarbeidspartnere.

Drammensområdet:
•
•

Drammen kommune har re-sertifisert alle sine livsgledehjem
Svelvik kommune ble ny-sertifisert Livsgledehjem i 2019

Ringeriksområdet:
•
•

Spredd erfaring om Livsgledekommune i regi av Hole kommune
Lokal inspirasjonskonferanse som omhandler reformen

Erfaringer vi har gjort:
Dialogkonferanser i områdene er nyttige for å samle kommunen for erfaringsdeling og
informasjonsspredning til så vel ledere i kommunen, lokalpolitikere og interesseorganer for reformens
målgruppe. I møter med kommunene var det mange som har systematisert og gjort mye godt arbeid
innen tjenester for reformens målgruppe, frivillighet og involvering av innbyggere. Men mange
kommuner har signalisert behov for økt kompetanse innen analyse for å bedre kunne utnytte dette som
grunnlag for planarbeid og strategiske beslutninger.
Pensjonistforbundets engasjement og uttrykt ønske om å bli tatt med på råd vedrørende utvikling i egen
kommune, ga også viktig innspill til USHT Buskerud. Der formidling av nytteverdien ved involvering av
innbyggere har vært viktig fokus i dialogmøtene.
Helse- og omsorgskonferanse for ledere er nyttig for eget fokus på Leve hele liver reformen rettet mot
ledere.

Hvordan sprer vi kunnskapen?
•
•
•
•

Gjennom kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid får kommunen delt sine erfaringer
om forbedringsarbeid.
USHT Buskerud deler erfaringer med andre USHT-sentre gjennom felles samlinger og nettverk.
USHT Buskerud sprer også kunnskap til Fylkesmannen og KS i kraft av USHT sin rolle ut mot
kommunene, som er mer rettet mot tjenesteytere og alle ledernivå.
Kunnskap spres i møter med nettverk, ledere i kommunene, men også via sosiale medier og egne
nettsider.

Hvilke resultater har vi oppnådd?
Oppstart av kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid har gitt USHT nyttig erfaringer og
kompetanse om drift av læringsnettverk og kunnskap om forbedringsmetodikk. Og hvordan videreføring
av kompetanseprogrammet skal være ut reformperioden.
Rapport fra kompetanseprogrammet er under utarbeidelse.

SAMARBEID MED KOMMUNENE I FYLKET OG DRIFT AV
NETTVERK AV KONTAKTPERSONER
Arrangere nettverkssamling for kommunekontakter vår og høst.
USHT har skapt et aktivt nettverk av kommunekontakter i Buskerud, og som en ringvirkning av dette,
oppnådd et godt samarbeid med helseledere i alle tilhørende kommuner. Bakgrunnen for nettverket er
økt måloppnåelse på tvers av kommunene i Buskerud. Kommunekontaktene har egne kontaktpersoner
lokalt i sin kommune.
Kontaktpersoner i nettverk fungerer som bindeledd mellom ledere og medarbeidere i kommunen og
nettverket i USHT Buskerud (talerør inn og talerør ut). Kontaktpersoner innhenter ny kunnskap, deler
erfaringer og spiller inn aktuelle problemstillinger til USHT Buskerud. Dette har ført til økt og mer
målrettet deltagelse på kurs og aktiviteter.
Jevnlige møter med helseledere bidrar til forankring av USHT-aktiviteter. Samlingene i 2019 har hatt
spesielt fokus på kunnskap om Leve hele livet-reformen og hvordan spre informasjon om denne ut til
kommunene. Samlingene for kommunekontakter inneholder informasjon om aktiviteter i USHT
Buskerud i tillegg har samlingene fokus på kunnskap om implementeringsarbeid, spredning og hvilken
rolle kommunekontaktene har. Områdene i USHT Buskerud har også hatt lokale nettverksmøter for sine
kommunekontakter gjennom året.
Per 2019 har USHT 50 kommunekontakter, som er det viktigste kontaktleddet mellom kommunene og
USHT Buskerud. I 2019 ble det gjennomført en samling for kommunekontakter våren, til høstsamlingen
ble alle kommunekontaktene spesielt invitert til Helse- og omsorgskonferansen 2019.
Samarbeidsavtaler med den enkelte kommune er en forutsetning for et godt nettverk.

Helse- og omsorgskonferansen 2019
28. - 29.11 ble USHT Buskeruds Helse- og omsorgskonferanse arrangert i nyåpnede River Station Hotel
i Drammen. Konferansen var rettet mot ledere og temaet for konferansen var Leve hele livet. Totalt 170
deltagere.
Programinnhold:
•
•
•
•
•
•

Ordfører i Drammen kommune Monica Myrvold Berg åpnet konferansen, mens Sylvi Listhaug
åpnet dag 2.
Ny NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland med gjennomgang av NOU’en og paneldebatt
Skravlekopp – smaker best når den deles med andre, en folkebevegelse mot ensomhet initiert
av artist Venke Knutson
Nye endringer i bachelor i sykepleie
Halvard Vike satte søkelys på endringene i helse- og omsorgstjenestene
Presentasjoner fra dagen

Kommuner i Buskerud delte også sine erfaringer med blant annet frivillighetsarbeid, endringsarbeid,
pasientsikkerhet og arbeid knyttet opp mot selve Leve hele livet reformen.

USHT Buskerud sin vurdering av 2019:
Reformen har preget noe samarbeid med de aktørene og kommunene som har jobbet aktivt med
reformen. Til tross for dette, har aktiviteten vært høy.
Det eneste som kan sies er at konferanser krever samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og aktører
innen utdanning, brukermedvirkning, næring og offentlig for å gjøre konferansene aktuelle og
tverrsektorielle.

Organisasjonsformen til USHT Buskerud, er dannet med bakgrunn i å være en aktør nærmere
kommunene i hele fylket, noe aktiviteten gjenspeiler. Med nytt innsatsområde knyttet til
forbedringsarbeid, ser USHT Buskerud at vi i 2019 har jobbet aktivt med senterets hovedmål: At vi er en
pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene.

BRUKERMEDVIRKNING/BRUKERINVOLVERING
USHT Buskerud har i november 2019 deltatt på Pensjonistforbundet Buskerud sin årlige samling innen
“Folkehelse”. Vi informerte om USHT Buskerud sin rolle i “Leve hele livet” reformen og sammensetning
av den regionale støtteapparat. Deltakerne ble utfordret til å svare på sine interesser og fokusområder
i reformen samt informasjon om hvordan enkelte lokallag kan gi eldreråd som stimulerer til samhandling
lokalt innen “Leve hele livet” reformen.
Innlegget har vært til positiv læring for både oss i USHT Buskerud og medlemmer i pensjonistforbundet.
Samtidig som vi har fått mange gode innspill til vårt videre arbeid innen reformen og hvordan
samhandling med Pensjonistforbundet kan utvikles videre.

(Slides fra Mentimeter)

NASJONALT SAMARBEID
Samarbeid med andre USHTer, regionalt og nasjonalt
Det ble etablert samarbeidsmøter mellom Senter for Omsorgsforskning (SOF) Øst og alle USHT som er
tilknyttet SOF Øst. For Buskerud har dette vært en endring da vi tidligere har vært tilknyttet SOF Sør.
Det etablerte samarbeidet skal styrke samarbeidsprosjekter på fag og forskning for regionen.
USHT som er tilknyttet SOF Øst er:
•
•
•
•
•
•

Buskerud
Akershus
Østfold
Hedmark
Oppland
Oslo

USHT Buskerud etablerte også et samarbeid med sentrene som blir del av den nye
fylkessammenslåingen i Viken. Dette samarbeidet er også systematisert da samtlige sentrene i Viken er
del av regionalt støtteapparat for reformen Leve Hele Livet.

Disse sentrene er:
•
•
•
•

Buskerud
Østfold
Akershus
Oslo

Erfaringer vi har gjort:
Systematikk på samarbeidet har bidratt til å se på en videre utbredelse av målgrupper ved utvikling av
nye satsningsområder i det enkelte USHT. Noe som kan bidrar til å utnytte potensiale i USHT-sentrene
samlet.
Erfaring fra samarbeidet viser også behovet for å samordne i større gard dialogen mellom sentrene,
SOF, Fylkesmannen og Helsedirektoratet.

VEDLEGG
Handlingsplan for 2019
Handlingsplan for 2020

Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester Buskerud

