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Forord
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud, med Drammen kommune som
vertskommune, inviterte våren 2019 kommunene i Buskerud til å følge læringsnettverk i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Tilbudets formål var å få erfaringer med læringsnettverk/forbedringsarbeid som
metode både for USHT Buskerud og for kommunene. Læringsnettverket fikk navnet
Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid.
Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid bygger på læringsnettverksmetodikk som
benyttes blant annet i Pasientsikkerhetsprogrammet og Helhetlige pasientforløp fra KS.
Læringsnettverkmetodikken skal blant annet benyttes som metode i arbeidet med reformen “Leve
hele livet”. USHTene er en tilrettelegger for tilbudet etter føringer fra Helsedirektoratet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Fylkesmannen.

USHT-Buskerud ønsker å rette en spesiell takk til Maria Bergli, rådgiver i Drammen kommune, for
uvurderlig hjelp og støtte med innføring av Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid i
Buskerud.

Rapporten er skrevet av:
Line Ek Andreassen, fag- og
gjennomføringskoordinator, USHT,
Drammensområdet
Ninni Dypedokk, fag- og gjennomføringskoordinator,
USHT, Hallingdalsområdet
May Brith Korgerud, fag- og
gjennomføringskoordinator, USHT, Ringeriksområdet
Nadine Mielke, fag- og gjennomføringskoordinator,
USHT, Kongsbergsområdet
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1 MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Kompetanseprogrammet i kontinuerlig forbedringsarbeid bygger på læringsnettverksmetodikk som
benyttes blant annet i Pasientsikkerhetsprogrammet fra Helsedirektoratet
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/slik-arrangerer-du-etlæringsnettverk) og Helhetlige pasientforløp gjennom KS http://www.ks.no/fagomrader/helse-ogvelferd/laringsnettverk/gode-pasientforlop-for-eldre-og-kronisk-syke/ ;
http://www.ks.no/contentassets/3f747c0402204891a16c547466f625fb/kompendium-per20181114_a5.pdf ).
Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid skal blant annet benyttes som metode i
arbeidet med reformen Leve hele livet i planperioden 2020 - 2023 etter føringer fra Helsedirektoratet
og Fylkesmannen. USHT Buskerud gjennomførte derfor kompetanseprogrammet i kontinuerlig
forbedringsarbeid i 2019. For å få erfaringer med metodikken samt at kommunene i Buskerud skulle
få et innblikk i hvordan jobbe systematisk og metoderettet med forbedringsarbeid i tjenestene.
Læringsnettverk som metode er bygget på the Breakthrough Series (BTS) som ble utviklet i 1995 av
the Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA
(http://www.ihi.org/education/InPersonTraining/breakthrough-series-college/Pages/default.aspx ).
Formålet var å lukke gapet mellom det vi vet og det vi gjør. Metoden går ut på å samle team fra ulike
helsetjenester/enheter for å lære og forbedre sammen. På denne måten kan god praksis deles på
tvers og spres. Modellen har stadig utviklet seg og er nå tilpasset norske forhold. Et læringsnettverk
blir brukt for å skape en arena for felles kompetanseutvikling. I nettverkene oppstår det en felles
læringsprosess for et definert område en ønsker å utvikle. Læringsnettverk er et pedagogisk
rammeverk for å spre god praksis på tvers av profesjoner, enheter og organisasjoner.
Kompetanseprogrammet er basert på erfaringer fra gjennomføring av et pilotarbeid med to
forbedringsteam i Drammen kommune i 2018, kompetanseprogram i forbedringsarbeid
(gjennombruddsprosjekter) ved Vestre Viken HF Drammen sykehus i perioden 2014 – 2017 og
informasjon hentet fra pasientsikkerhetsprogrammet. Første samling for kompetanseprogrammet i
kontinuerlig forbedringsarbeid USHT Buskerud var 09.04.2019 på Flå.

1.2 Prosjektmål
Mål for kompetanseprogrammet er å gi kunnskap i kontinuerlig kvalitetsforbedring etter PDSA (Plan
– Do – Study – Act) modellen, formidle metoder og verktøy som brukes i systematisk
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forbedringsarbeid og å gi kunnskap om prosessveiledning av forbedringsarbeid i egen og annen
kommune.
Et delmål var å gi USHT Buskerud verdifull erfaring i å drive læringsnettverk i kontinuerlig
kvalitetsforbedring i kommunal helse – og omsorgstjenesten. Samt utforming av det videre arbeidet
knyttet til kvalitetsreformen “Leve hele livet” sammen med kommunene.

1.3 Målgruppe
•

Ledere

•

Fagansvarlige/fagutviklere

•

Rådgivere

•

Ansatte i tjenesten

Det anbefales at det deltar to (eller tre) deltakere fra hver seksjon/arbeidsplass som skal samarbeide
om et forbedringsarbeid.
En suksessfaktor for vellykket forbedringsarbeid er tverrfaglighet og det anbefales at dette
gjenspeiles i deltakende teamene.

1.4 Forankring
Deltakelse i forbedringsarbeid må forankres hos ledelsen.

1.5 Avgrensning
Kommunene ble anbefalt at forbedringsteamene valgte et arbeid som var håndterlig, oversiktlig og
dagsaktuell for tjenesten.
Foreslåtte tema for forbedringsarbeid/prosjekt var:
• Implementering av tavler (LEAN-tavler/risikotavler/elektroniske tavler m.m.)
•

Tema fra pasientsikkerhetsprogrammet (tidlig oppdagelse/ernæring/medikamenter/sår
m.m.)

•

Dokumentasjon

•

Trygg overføring

•

Pasientflyt korttidsopphold
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Med grunnlag i tilgjengelige ressurser og omfang av arbeidet, ble det tidlig avgrenset med kun et
forbedringsteam per kommune. Da ikke alle kommunene ønsket å delta ble det åpnet for at
kommunene kunne melde på flere team.
Kompetanseprogrammet i kontinuerlig forbedringsarbeid har en varighet på 9 måneder. For de av
teamene som ikke ble ferdig innen normert tid ville det ikke følge med prosessveileder eller ekstra
oppfølging utover disse 9 månedene.
Fag- og gjennomføringskoordinatorene fra USHT Buskerud var avsatt som prosessveiledere for
forbedringsteamene.
For ytterlige læringsutbytte fikk kommunene/teamene tilbud om å delta i prosessveiledersamling,
som hadde fokus på rollen som prosessveileder og verktøy som kan brukes i forbindelse med det.
Prosessveiledere hadde gjennom programmet mulighet til å få veiledning fra USHT Buskerud i sin
rolle.

7

2 GJENNOMFØRING
2.1 Prosjektgruppe
Prosjektgruppen besto av Fag- og gjennomføringskoordinatorene i USHT Buskerud og Maria Bergli,
Rådgiver Drammen kommune. Prosjektgruppen besto av likestilte fagpersoner innen utforming og
koordinering av arbeidet.
Maria Bergli har fra sitt tidligere yrkesarbeid og masterarbeid erfaring og kunnskap i å lede og veilede
forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Hun har bred og dyp erfaring i metoder og verktøy som
brukes i forbedringsarbeid, samt kunnskap i systematisk kvalitetsarbeid.

2.2 Fremdriftsplan
USHT Buskerud startet planlegging av dette arbeidet i 2018, under en pilot med forbedringsteam i
Drammen kommune. I denne prosessen gjorde man seg positive erfaringer i å videreføre
arbeidsmodellen som ble brukt i Vestre Viken helseforetak sine gjennombruddsprosjekter 20142017.
Fag- og gjennomføringskoordinatorene hadde jevnlige arbeidsmøter til planlegging og evaluering av
de enkelte samlinger, samt til oppfølging av fremdrift av arbeidet. Bistand av prosessveilederne var
ulikt i oppfølging av de enkelte forbedringsteam. Forbedringsteam hadde også et ansvar til å oppsøke
veiledning aktivt, dersom dette ikke skjedde tok prosessveileder kontakt minst en gang i forbindelse
med neste samling i prosjektet.
Kompetanseprogrammet hadde en avgrenset tidsramme på 9 måneder i gjennomføring.
(lenke: “Kompendiet til kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid 2019”).
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Arbeidsm odell

Modellen viser hvordan samlingene var satt opp i forhold til hverandre, hvor de skulle være og
tidsbruk per samling. I tillegg viser arbeidsmodellen samlinger for prosessveiledere og
måleansvarlige.

2.3 Forberedelser og forventninger
Det ble anbefalt at forbedringsteamene valgte et arbeid som var håndterlig, oversiktlig og
dagsaktuell for tjenesten.
Eksempler på tema for forbedringsarbeid kan være:
• Implementering av tavler (LEAN-tavler/risikotavler/elektroniske tavler m.m.)
•

Tema fra pasientsikkerhetsprogrammet (tidlig oppdagelse/ernæring/medikamenter/sår
m.m.)

•

Dokumentasjon

•

Trygg overføring

•

Pasientflyt korttidsopphold

På samlingene fikk deltakerne undervisning i:
• Gjennomføring av et systematisk forbedringsarbeid
•

Kunnskap om gruppeprosesser og tverrfaglig teamarbeid
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•

Innsikt i enkle metoder og verktøy for å drive med forbedring

•

Kompetanse på prosessveiledning

•

Kompetanse i måling av prosesser og variasjon

•

Involvering av pasienter og pårørende

Forbedringsteam:
Antall deltakere i teamene ble anbefalt til å være 6-8 personer. Roller innad i forbedringsteamet ble
fordelt hensiktsmessig ut ifra enhetens kompetanse. Alle forbedringsteam måtte ha en person som
ledet teamet samt en måleansvarlig.
Forankring:
Deltakelse i kompetanseprogrammet ble forankret hos ledelsen i virksomheten og i den enkelte
avdelingen tilknyttet forbedringsteamet.
Prosessveiledning:
Alle forbedringsteam ble tildelt en egen, ekstern prosessveileder. Prosessveilederens rolle var å
støtte leder av forbedringsteamet med metodikk og systematikk. Prosessveilederen skulle ikke være
en del av forbedringsteamet.
Statistisk prosesskontroll (SPC) - målinger:
Alle forbedringsteamene hadde en måleansvarlig. Teamene gjennomførte målinger av
forbedringsarbeidet med egnet metodikk. SPC ble valgt som målemetode for
kompetanseprogrammet. Det ble gitt egen opplæring i SPC til måleansvarlige i forbedringsteamene.
Hva skulle forbedringsteamet ha klart til samling:
Til første samling var oppgaven til teamene å ha tanker om hva man ønsket å jobbe med på første
samling og i tiden etter denne. Teamene kunne kartlegge behovet for et forbedringsarbeid i
virksomheten de tilhørte. Det var lov å endre tema og personer i forbedringsteamet underveis i
prosessen. Forbedringsteamene ble anbefalt å velge forbedringsarbeider som var viktige og
engasjerende, men ikke for stort.
Arbeid mellom samlinger:
Det ble forventet at forbedringsteamene jobbet med sine prosjekter mellom samlingene. De fikk
veiledning av sin prosessveileder etter behov og avtale. Det ble ikke satt en fast tidsramme for hvor
mye teamene skulle arbeide mellom samlingen. Tid til forbedringsarbeid var avhengig av type
prosjekt, størrelse på prosjektet og kommunens ressurser som var satt av til arbeidet.
Forberedelser til samlingene:
Det skulle ikke leveres inn noe fra forbedringsteamene til samlingen, men teamene fikk i oppgave å
presentere prosjektet sitt. Forbedringsteamet og prosessveileder avklarte seg imellom om skriftlig
arbeid skulle leveres i forkant eller etterkant av veiledningene.
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Utstyr:
Forbedringsprosjektet la føringer for hva teamet trengte av nødvendig utstyr. Forbedringsteamene
skulle kartlegge behov underveis. Å delta på samlingene krevde ikke eget utstyr da teamene fikk
utdelt program og annet skriftlig materiell i papirformat. Måleansvarlig måtte laste ned SPCprogrammet EPI-data på sin pc. Dette ble det gitt veiledning og opplæring i. Teamene måtte selv
anskaffe nødvendig litteratur til sitt forbedringsprosjekt, USHT Buskerud var behjelpelig med
innhenting av litteratur fra databaser og med veiledning i litteratursøk.

2.4 Verktøy til systematisk forbedringsarbeid
Det finnes ingen universal formel for hvordan man skal gå frem for å få bedre tjenester med
forbedringer som vedvarer over tid. Dette er fordi forbedringsarbeid gjennomføres i komplekse
systemer, det vil si organisasjoner med ulike strukturer, mennesker, oppgaver, prosesser og kontekst
som endrer seg over tid. Det å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring er viktig. Det finnes mange
metoder og verktøy for å få til forbedringer, men ingen enkle løsninger. USHT Buskerud presenterer
her noen verktøy som ble anbefalt å bruke i forbedringsarbeidet.
Verktøyene var:
-

SMARTE mål (vedlegg 1)

-

Verktøy for prioritering av tiltak (vedlegg 2)

-

Sjekklisten for systematisk forbedringsarbeid, planleggingsverktøy, brukes i sammenheng
med A3 (vedlegg 3)

-

A3, definisjon av forbedringsarbeidet og fremdriftsplan (vedlegg 4)
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3

KRITISKE SUKSESSFAKTORER & ØKONOMI

3.1 Kritiske suksessfaktorer
Erfaringer fra gjennomføringen av kompetanseprogrammet viser noen kritiske suksessfaktorer:
- At tilstrekkelige ressurser settes av
-

At eksterne ressurser bidrar når det er behov for det.

-

En omforent forståelse av prosjektets formål og mandat.

-

En omforent forståelse av prosjektledernes rolle (sentralt og lokalt).

-

En omforent forståelse av ansvarsforholdene i prosjektet.

-

Presis og forståelig informasjon samt en kontinuerlig informasjonsflyt, både internt i
prosjektet og overfor deltakende kommuner.

3.2 ØKONOMI
Programmet ble dekket av midler fra Fylkesmannen. Midlene dekket utgifter til lokale, servering og
materiell. Tilskudd for 2019 var: 100.000,- samt ubrukte midler fra 2018 på 80.000,Midler for frikjøp samt reise til den enkelte ansatte i forbedringsteamet måtte
avdelingen/virksomheten stå for selv.
Ressurser
5 deltaker i team

Minimum 5 timer forberedelse
til hver samling
20 timer, obligatoriske
samlinger
Ekstra samlinger til
teammedlemmer (SPCmåleverksted, prosessveileder
samling) 2 deltakere. 7 timer
pr pers
Total kostnad (ikke inkl reise
og egeninnsats utover
obligatoriske samlinger)

kostnad
Beregnet gjenomsnittlig
årslønn som grunnlag=
650.000,- u.sos. = 445,-/time
ink. sos
5 timer*445,-= 2.225,- /pr.
Pers
2.225 ,- * 5 pers= 11.125,20 t * 445,-= 8.900,8.900,- * 5 stk= 44.500,7 t * 445,-= 3.115,3.115,- * 2 per= 6.230,-

61.855,-
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4 RESULTATER
Resultater vi viser til er antall deltakende forbedringsteam, samt utvalgte målinger fra
forbedringsarbeidene (fullstendig oversikt fra alle team i vedleggene).
Videre viser vi til underveisevaluering fra samlingene og en oppfølgingsevaluering 3 måneder etter
programarbeidet.

4.1 Deltakere og forbedringsarbeider
Under finner du oversikt over kommuner som ble med i kompetanseprogrammet og
forbedringsarbeider som ble valgt. Noen kommuner deltok med flere team. Totalt 11 kommuner
med til sammen 17 forbedringsteam startet opp.

Kommune

Forbedringsarbeidet

Jevnaker, 1 team

Risikotavler

Ringerike, 4 team

Kompetansegruppe
Dokumentasjon
Positiv Atferdsstøtte, TTF, 2 team

Hole, 1 team

Livsglede, "ut i frisk luft"

Sigdal, 2 team

Fallforebygging

Modum, 2 team
Lier, 2 team

Legemiddelhåndtering
Livsglede, "ut i frisk luft"
Risikotavler

Ål, 1 team

Trygge overganger

Nes, 1 team

Lederteam og kommunikasjon

Hemsedal, 1 team

Kartlegging, vedtaksordninger

Rollag, 1 team

Kartlegging av rapportsituasjoner

Kongsberg, 1 team

Dokumentasjon - ernæring

For å illustrere arbeidet i forbedringsteam ønsker vi å vise eksempel fra Hole kommune, fullstendig
dokumentasjon fra alle gjennomførte arbeid er i rapportens vedlegg.
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Hole kommune – Livsgledeaktiviteter, måling av gjennomføring og brukeropplevelse
Hensikt med forbedringsarbeidet:
• Faste individuelle livsglede aktiviteter blir ikke dokumentert i journalsystem. Ønsker å oppnå
bedre dokumentasjon av livsglede aktiviteter. Inngår i kriterier for å være sertifisert som
livsgledehjem.
• Forbedre praksis av dokumentasjon generelt
Mål for forbedringsarbeidet:
Alle faste individuelle aktiviteter skal være gjennomført og dokumentert slik at det samsvarer
med kalenderen. Viktig at også opplevelsen av aktivitetene blir dokumentert.
Forbedringsteamet i Hole innhentet opplysninger for 3 beboere ved hjelp av journalsystem. Under
målingen benyttet teamet seg av kontrollskjema, SPC I-diagram ble laget med 5 ukers intervall, samt
et opphold på 9 uker før siste kontrollmåling.

•

I diagrammene vises det økt dokumentasjon av livsglede aktivitet, samt vedvarende forbedring av
dokumentasjon.
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4.2 Evaluering fra teamene som har deltatt
Teamene som har deltatt i forbedringsarbeidet har hatt mulighet til å evaluere
kompetanseprogrammet underveis.
Teamlederne fikk og mulighet til å evaluere kompetanseprogrammet generelt, samt bruk av
prosessveileder og måleverktøy.
Evaluering av første samling ble sendt ut via questback som spørreskjema. Det var dessverre få
tilbakemeldinger og kun to team svarte på skjemaet.

4.2.1 Underveis evaluering:
SPC-måleverksted 16.05.19
Hva synes du om dagens faglige innhold? (Svært dålig 0 – svært godt 5)

Samling 4 – evaluering via Questback til teamledere gav en større svarprosent (7 av 15 ledere av
forbedringsteam).
15

•
•
•
•

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 dette prosjektet, i tillegg kom det ønsker om tydelige
oppgaver eller krav til arbeid fra USHT mellom samlingene.

Evaluering til deltakere i teamene totalt svar fra 31 deltakere:
Kompetanseprogrammet samsvarte i stor grad med deltakernes forventninger sier 25 av 31
deltakere. 22 av 25 sier de opplevde i stor grad kompetanseprogrammet som nyttig, 22 av 30 sier de
i stor grad vil klare å gjennomføre et forbedringsarbeid på egenhånd, 8 stykker sier de vil klare det i
noen grad og en sier i svært stor grad.
Skriftlige tilbakemeldinger til gjennomføringen av kompetanseprogrammet er jevnt over positivt,
tettere oppfølging av teamene, komprimering av samlinger, reisevei og plan for videre arbeid etter
programmet kom opp som potensielle forbedringer til USHT Viken (Buskerud). Dette programmet
fikk et opphold midtveis pga sommerferieperioden. For noen team opplevdes dette uheldig da
kontinuiteten i arbeidet ble forstyrret av sommerferieavvikling og turnusendringer.

4.3 Evaluering 3 måneder etter avsluttet program
USHT Buskerud valgte å sende ut en questback undersøkelse til alle forbedringsteam 3 måneder
etter avsluttet program. Det med grunnlag i å se tendenser fra de enkelte team og tilhørende
arbeidsplasser knyttet til forbedringsarbeid. Samtidig som vi så etter en tilbakemelding på behov for
nytt programarbeid i 2020. I denne questback mottok vi 16 svar:

16

Som det vises i siste spørsmål har deltagelse i programmet med kontinuerlig forbedringsarbeid ført til
at teamene både har startet et nytt forbedringsarbeid, samt planlegger nytt forbedringsarbeid.
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5 Plan for videre arbeid
Nytt kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid starter opp i september 2020 på bakgrunn
av evalueringer og erfaringer fra programmet gjennomført i 2019.
Endringer for 2020:
Programperioden er flyttet til oppstart på høsten og avslutning i mai/juni. Med denne forflytningen
unngår vi en lang sommerferieperiode midt i programmet. Med oppstart i september håper vi at
kontinuiteten i arbeidet blir enklere for teamene.
Vi vektlegger sterkere forankring på ledelsesnivå i den enkelte kommunen for å sikre at
forbedringsteamet er i stand til å gjennomføre perioden på 9 måneder.
Kompetanseprogrammet knyttes i 2020 mot «Leve hele livet» reformen og er i samarbeid med
Fylkesmannen Oslo og Viken.
Målet videre er at kommuner blir tryggere i forbedringsarbeid som metode, herunder også i sin rolle
som prosessveileder for kommunens forbedrings- og utviklingsarbeid.
USHT Viken (Buskerud) vil sette sterkere fokus på gevinstrealisering av programmet i 2020.
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6 Vedlegg

6.1 Vedlegg 1 - SMARTE-mål
Målene for forbedringsarbeidet må formuleres på en måte som gjør dem klare, entydige og
målbare. Som en huskeregel må målene være SMARTE.

SMARTE mål - tips til mål og målformulering
S Spesifikt - Klar, konkret, entydig, tallfestet angivelse av forventet resultat
M Målbart - Man skal kunne vite når målet er oppnådd
A Avklart - Enighet om målet, forankring i gruppen og hos problemeier
R Realistisk - Oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser
T Tidsbestemt - Angi når resultatet skal være nådd
E Engasjerende - Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning
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6.2 Vedlegg 2 - Vurdering og prioritering av tiltak
Man kan benytte en enkel modell som denne for å prioritere hvilke tiltak man bør sette i gang med
først.
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6.3 Vedlegg 3 - Sjekkliste for systematisk forbedringsarbeid
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6.4 Vedlegg 4 - A3-skjema med veileder
Dette skjemaet deles ut i papir og elektronisk A3-format både med og uten veileder.
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6.5 Vedlegg 5 - Eksempel på program
Eksempel på program og innhold i en samling:

Program - Fellessamling (1)
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30 –

12:00
12:00-12.30
12:30 – 14:45

Hel dag. 09.04.2019 - Flå
Velkommen og presentasjon av deltakerne
Innledning fra USHT-Buskerud
Presentasjon av et forbedringsarbeid – et eksempel
Forbedringskunnskap: Om kvalitetsforbedring og forbedringskunnskap
11:10-11:20 Pause
Forbedringskunnskap: Hvordan gjennomføre et systematisk forbedringsarbeid?
– Sjekkliste for forbedringsarbeid
Lunsj
Forbedringskunnskap: Hvordan skape gode forbedringsteam?
– Gruppeprosesser
Forbedringskunnskap: Introduksjon til målinger
– Statistisk prosesskontroll (SPC)
Forbedringskunnskap: Introduksjon til ulike metoder og verktøy for forbedring
– Flytskjema, PDSA-syklus/model for improvement
13:40-13:50 Pause
Forbedringsarbeid: Oppstart for egne forbedringsarbeider
– Deltakerne deler tanker om hva de vil arbeide med
– Øvelse med flytskjema
– Utkast til fremdriftsplan fylles ut og leveres inn

14:45-15:00

Avslutning og veien videre
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USHT Viken (Buskerud)
Drammen kommune, Kompetansesenteret
Grønland 53,3019 Drammen
Telefon: 41 58 81 70
E-post: usht.buskerud@drammen.kommune.no

www.utviklingssenter.no
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