Strategiplan for Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester for kommunene i Helse Fonna-området
(USHT Helse Fonna)
Utvikling gjennom kunnskap 2021 - 2023
Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og
omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny
kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og
et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013)
Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017–2018)
Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes
aktivitet.
Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er
«Utvikling gjennom kunnskap».
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Utviklingssentrene skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene
fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder:






Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
Faglig omstilling i tjenestene
Den nye hjemmebaserte tjenesten
Fornyelse og innovasjon

Målgruppen er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Utviklingssentrenes rolle og aktiviteter
Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fagog tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal
fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.
For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene:







legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom
kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for
ledere og andre ansatte
bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av
kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer
bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedringsog implementeringsarbeid
medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnært og relevant
for kommunale helse- og omsorgstjenester
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Samarbeid og lokal forankring
Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er
ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret er knyttet til
et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og utviklingssenterets handlingsplan skal
være forankret i vertskommunen.

USHT Helse Fonna samarbeider med:










Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Vestland
Øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i landet
Senter for omsorgsforskning Vest, SOFV
Høgskulen på Vestlandet , HVL
Helse Fonna Helseforetak
FOUSAM (Fou-enhet for samhandling Helse Fonna HF)
KS
SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling)

USHT skal også søke samarbeid med pasient, bruker- og
pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/
fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer,
frivillige organisasjoner og KS i regionen.

Nasjonale satsingsområder for 2021:
Helsedirektoratet gir USHT-ene konkrete satsingsområder i forkant av utlysning
av driftsmidler. Vårt strategidokument tar utgangspunkt i områdene for 2021:







Kvalitetsreformen Leve hele livet
Demensplan 2025
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
Velferdsteknologi
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Leve hele livet

I arbeidet med eldrereformen Leve hele livet er utviklingssentrene en del av
det regionale støtteapparatet i samarbeid med Statsforvalteren og KS, jf. Meld.
St. 15 (2017-2018). Det forventes at Utviklingssenteret i sin handlingsplan
generelt prioriterer ressurser og kompetanse inn mot arbeidet i reformen og
tilbyr kommunene råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-,
forbedrings- og implementeringsarbeid, jamfør USHT sitt samfunnsoppdrag.
Det nasjonale støtteapparatet vil bistå utviklingssentrene og det vil være dialog
om dette. Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning vil legge til
rette for økt samhandling og erfaringsdeling mellom utviklingssentrene. Leve
hele livet er en paraply for øvrige nasjonale satsinger som Kompetanseløft
2025, Demensplan 2025, pårørandestategien og nasjonal ernæringsstrategi
som utgjør fundamentet for reformen.

Demensplan 2025

USHT skal bidra til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i
tråd med mål, hovedsatsingsområder og tiltak i Demensplan 2025. Demensplan
2025 legger til grunn at det i Norge er 101 000 personer med demens, og at
antallet vil øke til 235 000 i år 2050. I 2021 bes USHT spesielt om å bidra til at
kommunene planlegger sine tjenester med tanke på disse utfordringene, blant
annet gjennom å spre informasjon om Demenskartet.no, som gir oversikt over
forekomsten av demens i Norge. USHT bes videre om å medvirke til at
kommunene etablerer ordninger som bidrar til at personer med mistanke om
demens fanges opp og utredes/diagnostiseres, og at det det gis oppfølging
etter diagnose og gode og sammenhengende tjenester gjennom hele
sykdomsforløpet.
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Helsedirektoratet etablerer et nasjonalt kompetansemiljø for å samle,
koordinere og støtte tjenestene i arbeidet med pasientsikkerhet og
kvalitetsforbedring. Det forventes at Utviklingssentrene bidrar i dette arbeidet
ved å tilby kommunene råd og veiledning i arbeidet med kompetanse og
metoder som understøtter systematisk arbeid med pasientsikkerhet,
kvalitetsforbedring og klinisk observasjonskompetanse. Dette i tråd med
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og Forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Tiltakene må
sees i sammenheng med initiativ knyttet til Leve hele livet reformen.
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Helsedirektoratet omarbeider eksisterende tiltakspakker innenfor
pasientsikkerhet til nasjonale faglige råd. Det forventes at Utviklingssentrene
bidrar til at kommunene blir kjent med denne overgangen og benytter rådene i
læringsnettverk og andre relevante arenaer.
For å styrke arbeidet med systematisk kartlegging av pasientskader i sykehjem,
oppfordres Utviklingssentrene til å bidra i arbeidet med videreutvikling og
pilotering av håndbok for kartlegging av pasientskader for sykehjem med
Global Trigger Tool (GTT) metoden
Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet publiserer ny veileder om helse- og omsorgstjenester til
personer med utviklingshemming våren 2021, planen er i løpet av mars. Det
forventes at utviklingssentrene bidrar til å gjøre veilederen kjent i kommunene.

Velferdsteknologi

Å sikre bærekraftige tjenester framover, krever nye arbeidsmetoder der
breddekompetanse, tverrfaglig teamarbeid, koordinering og bruk av
velferdsteknologi blir viktig. Det nasjonale velferds-teknologi-programmet har
som mål å bidra til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftige
helsetjenester i kommunene. Programmet videreføres ut 2021. Det vil være
behov for faglig veiledning regionalt og lokalt knyttet til velferdsteknologi. Her
bør USHTene bidra, gjennom bl.a. opplæring i Velferdsteknologiens ABC samt
andre av de sentrale verktøyene som tilligger Nasjonalt
velferdsteknologiprogram - herunder kvikkguide til velferdsteknologi, kvikkguide til videokommunikasjon og kvikk-guide for digital hjemmeoppfølging.

Egne satsningsområder USHT Helse Fonna 2021-2023
 Etikk

Grunnlaget for alle helse- og omsorgstjenester er god etisk kompetanse og
evne til refleksjon. USHT Helse Fonna har et spesielt fokus på dette i
grunnlagstenkningen og aktiviteter som tilbys.
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 Kompetanseheving internt
For å kunne tilby kommunene oppdatert kunnskap og kompetanse innen
satsningsområdene, er det viktig at USHT sine ansatte har tilstrekkelig
erfaring/kompetanse innenfor målområdet inkludert tverrfaglig kompetanse og
relevant mastergrad.
Ansatte i USHT Helse Fonna har gjennomført master i helse vitenskap, master i
endringsledelse og master i musikkterapi og er nå i ferd med å ferdigstille
relevante mastergrader og doktorgrad i:
- Master i Medborgerskap og samhandling
- Master i helse og omsorgsvitenskap
- Ph.D i helse og medisin
Det planlegges kompetanseheving innen:
-

Etikk
Veiledningspedagogikk
Evaluering
Prosjektarbeid
Digital formidling

Handlingsplan:
Handlingsplanen tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget fra Helsedirektoratet,
og hvordan USHT operasjonaliserer dette. Vi viser hvilke kommuner i Helse
Fonna regionen som er deltakende, og hvilke samarbeidspartnere vi har.
Tabellen under viser aktiviteter, tidshorisont og USHT sin rolle i tiltaket. Der det
er aktuelt vises det til hvordan tiltakene evalueres og evt. publiseres.
Avslutningsvis i tabellen har vi synliggjort hva USHT har som fokusområder med
utgangspunkt i lokale behov i perioden 2021-2023
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Handlingsplan for USHT Helse Fonna 2021

Spredning av kvalitetsreformen for eldre; Leve hele livet
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med
Alle kommuner
tilbys deltakelse

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Statsforvalterne
i Rogaland og
Vestland og
KS

Ulike aktiviteter i
løpet av 2021

Alle
kommunene
inviteres
Alle
kommunene
inviteres

Statsforvalterne
i Rogaland og
Vestland og KS
Statsforvalteren
i Rogaland og KS

05.05. 2021

Tilby råd og
veiledning i
metoder og
verktøy i
fagutviklings-,
forbedrings- og
implementeringsar
beid
Hovedarrangør

Høsten 2021

Hovedarrangør

Regionalt støtteapparat i
Rogaland –operativ
gruppe

KS og
Statsforvalteren
i Rogaland

Deltaker og
bidragsyter

Statsforvalter
utarbeider rapport

Regionalt støtteapparat i
Vestland- operativ
gruppe

KS og
Statsforvalteren
i Vestland

Ulike aktiviteter i
løpet av 2021
-egen handlingsplan
(se vedlegg 1)
Ulike aktiviteter i
løpet av 2021- egen
handlingsplan

Deltaker og
bidragsyter

Statsforvalter
utarbeider rapport

Leve hele livet,
kvalitetsreformen i
kommunene

Leve Hele Livet –
konferanse i Haugesund
Utviklingskonferanse i
Haugesund
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Evaluering/
publisering

Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

(se vedlegg 2)
Ulike aktiviteter i
løpet av 2021

Deltaker og
bidragsyter

Møter med Senter for
omsorgsforskning i
forbindelse med Leve
hele livet (SOFV)

SOFV

Regionalt støtteapparat
Leve heile livet Vestland
og Helse foretak

KS
Statsforvalteren
i Vestland
Helseforetakene
Helse Fonna,
helse Førde og
helse Bergen
Helseforetaket,
FOUSAM, HVL,
Statsforvalteren,
KS

Ulike aktiviteter i
løpet av 2021

Deltaker og
bidragsyter

Jevnlige møter vår og
høst.
Dialog i
samhandlingsfeltet
kommuner og
helseforetak, for
eksempel
helsefelleskap

Deltaker

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

Samhandling i
kommuner; deltar på
nettverksmøter med
Helse- og omsorgssjefer

Alle
kommunene i
Helse Fonna
regionen

Evaluering/
publisering

Referat, ansvar
samhandligs koordinator for
kommunene

Demensplan 2025
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med
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USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

Eldremedisinsk nettverk

Alle kommuner i
Helse Fonna

SESAM
FOUSAM

Evaluering av
nettverket vår 2021

Deltaker

Arrangere kurs i TIDmodellen til
sykehjemsavdelinger /
hjemmetjenester

Haugesund
Alle kommuner i
Helse Fonna får
tilbud høst 2021

Kurs i TID-modellen
på Haraldsvang
omsorgssenter våren
2021

Hovedansvar

Kurs for pårørende til
personer med demens

Haugesund,
Karmøy,
Tysvær, Sveio.
Andre
kommuner får
også tilbud

Forsknings-senter
for aldersrelatert
funksjonssvikt og
sykdom Sykehuset
Innlandet HF
Nasjonalt
kompetansesenter
for aldring og
helse,
Huk.team
Haugesund og
Karmøy

Digital kursrekke på 4
dager vår 2021 og ny
kursrekke høst 2021

Hovedansvar

Etablering av ordninger
som bidrar til utredning
og oppfølging av
personer med demens
Bruk av musikk i
personsentrert omsorg i
demensomsorg.

Alle kommuner i
Helse Fonna får
tilbud

Tilbud om veiledning
ved etablering av
tilbud i kommunen

Rådgiver/veileder

Kommuner på
Haugalandet.

Demensforeningen Utarbeide søknad til
på Haugalandet.
Stiftelsen Damm
høsten 2021
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Medansvar

Rapporterer til
Aldring og helse

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med
Haugesund,
Karmøy, Tysvær

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

USHT Rogaland

Arrangere samlinger
for fasilitatorer, og
følge opp / veilede
fasilitatorer to ganger
pr år

Ansvar for å
planlegge og
gjennomføre
samlinger

Evaluere samlingene

Læringsnettverk i
forbedringsarbeid

Haugesund,
Bokn, Karmøy

Statsforvalteren
i Rogaland

3 samlinger våren
2021

Arrangør

På siste samling
presenterer
innsatsteamene
hvordan de har
benyttet ulike
verktøy som er
presentert i
læringsnettverket og
en vinner blir kåret
og premiert

Bidra til at kommunene
blir kjent med
overgangen fra
tiltakspakker til nasjonal
faglige råd knyttet til
pasientsikkerhet og
kvalitetsforbedring
Pilotprosjekt om
forbedringsarbeid og
ledelse med fokus på
implementering

Tilbys alle
kommunen i
Helse Fonna
regionen

Helseledernettverkene og
aktuelle møtearenaer
for helsepersonell

Gjøre de faglige
rådene kjent

Prosjekt søknad og
plan- mars 2021
Oppstart juni 2021
avsluttes mai 2023

Med i prosjekt- og
arbeidsgruppe
Medansvar for å
planlegge og

Tidlig Oppdagelse av
Forverret Tilstand
(TOFT)Nettverk for TTT (train
the trainer)fasilitatorer

Haugesund

HVL
Enhet for psykisk
helse og rus,

Haugesund
kommune
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Evaluering sammen
med HVL og enhet for
psykisk helse og rus,

Haugesund
kommune- spesielt
fokus på mulig

Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

Statsforvalteren
i Rogaland
Videreføre KSlæringsnettverket «Gode
pasientforløp til eldre og
kronisk syke»

KlinObs kommune

Haugesund,
Tysvær, Suldal,
Bømlo og Stord.
Øvrige
kommuner
inviteres til
regionale
samlinger
Tilbys alle
kommuner

KlinObs kommune

Tilbys alle
kommunene i
Helse Fonna

Eldreomsorgens ABC

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Demensomsorgens ABC

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

gjennomføre
prosjektet
Medarrangør
Deltaker i
nettverket

spredning til flere
enheter og
kommuner
Fousam har ansvar
for å sammenfatte
kort rapport fra
nettverkene

FOUSAM

Evaluering av
nettverket i 2021,
jobber med
helsefelleskap og
samhandlingsavtalene

USHT Viken,
USHT Trøndelag,
USHT Møre og
Romsdal og
USHT Oslo

Utarbeide felles
nasjonalt Webinar vår
2021
Erfaringssamlinger to
ganger i 2021
Tilby trinn 1 i Klin Obs
høst 2021

Arrangør sammen
med de andre fire
USHTene

Tilby kommunene
oppstart våren 2021,
og høsten 2021
Fagseminarer
Fagseminarer, tilby
oppstart i
kommunene

Hovedansvar

Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring
og Helse
Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring
og Helse
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Hovedansvar

Hovedansvar

Rapportering til
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse
Rapportering til
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse

Tiltak

Miljøbehandling

Hvilke
kommuner er
med
Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring
og Helse
Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring
og Helse

Fagseminarer, tilby
oppstart i
kommunene

Hovedansvar

Fagseminarer, tilby
oppstart høsten 2021
til Sveio, Tysvær og
Bokn.

Hovedansvar

Rapportering til
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse
Rapportering til
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse

Musikkbasert
miljøbehandling

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Bistå kommunene i
søknader om prosjekter
og veilede i
prosjektarbeid

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Ved forespørsel

Veileder, evt.
deltaker i
prosjektgruppe/
styringsgruppe/
referansegruppe

Informere om ulike
veiledere, nasjonale
meldinger / føringer på
ulike arenaer med ledere
/ ansatte

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Fortløpende

Spredning

Nettverket Aktiv omsorg

Tilbud til alle
kommuner i
Helse Fonna

2 ganger i halvåret og
aktivitet i
facebookgruppe

Leder av nettverket

Nettverket Besøk- og
terapihund

Tilbud til alle
kommuner i
Helse Fonna

2 ganger i halvåret og
aktivitet i
facebookgruppe

Leder av nettverket
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Velferdsteknologi og innovasjon
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Velferdsteknologiens
ABC

Stord, Etne,
Suldal, Bokn og
Tysvær, Bømlo
og Fitjar. Tilbys
alle
kommunene i
Helse Fonna
10
Haugalandskom
munene

KS, som har
utviklet
opplæringspakken

Avslutningssamling
14.januar 2021
Oppstartssamling
tilbys

Arrangerer
oppstartsamling og
avslutningssamling

Haugaland
Vekst, det
nasjonale
velferdsteknolo
giprogrammet
Haugaland
Vekst, det
nasjonale
velferdsteknolo
giprogrammet
Haugaland
Vekst, det
nasjonale
velferdsteknolo
giprogrammet
HVL, FOUSAM,
Haugaland
Vekst, Helse
Fonna
helseforetak

Felles anskaffelse
2020, oppfølging av
kontrakt og
implementering 2021

Deltaker i
arbeidsgruppa

Implementering av
medisineringsstøtte i
helse og
omsorgstjenestene
2020 - 2021
Implementering av
digitale
trygghetsalarmer med
responssentertjeneste
2021
Samlinger 2 ganger
per år. Evaluering vår
2021

Koordinator,
deltaker
arbeidsgruppe

Felles anskaffelse
trygghets- og
mestringsteknologi

Implementering av
medisineringsstøtte

Haugesund

Implementering av
trygghets- og
mestringsteknologi

Haugesund

Fagnettverkvelferdstekn
ologi

For alle
kommunene i
Helse Fonna
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Rådgiver i
arbeidsgruppa

Leder av
fagnettverket

Evaluering/
publisering

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Spredning av ny veileder
om helse- og
omsorgstjenester til
personer med
utviklingshemming

Til alle
kommunene i
Helse Fonnaområdet

Når veilederen er
publisert, etter mars
2021

Gjøre veilederen
kjent

Bruk av musikk som
verktøy i
kommunikasjon.

Haugesund

Kartleggings
undersøkelse
Oppstart høsten 2021

Hovedansvar

Evaluering, høsten
2021

Mitt livs ABC

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Helseledernettverkene og
andre aktuelle
møtearenaer som
fagansvarlig møter
og ABC seminar
Bolig- og
tiltaksenheten
Statsforvalteren i
Rogaland
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse

Fagseminarer, tilby
oppstart i kommunene

Hovedansvar

Rapportering til
Nasjonal
kompetansetjeneste
Aldring og Helse
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Evaluering/
publisering

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Samarbeidspart

Digital opplæringspakke i
lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt

Vindafjord

USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

Ressurssykepleiernettverket 2 samlinger for
i kreftomsorg og lindrende
mentorer, vår og høst
behandling
2021
(KLB) Helse Fonna

Hovedansvar for
opplæring og
veiledning/
oppfølging av
mentorer

Evaluering av
mentoropplæringen

Faglig nettverk innen
kreftomsorg og lindrende
behandling (KLB)
Nettverk Helse Fonna

Kommunen i
Helse Fonna

Kompetanse-senteret i
lindrende behandling
helseregion Vest (KLB)
Kommunene i Helse Fonna
området
Helse Fonna HF
HVL
FOUSAM
Kreftomsorg Rogaland
Kreftforeningen distrikt
Vestlandet

Fire møter i året

Medlem av
driftsgruppen

Årlig fagdag for nettverk i
kreftomsorg og lindrende
behandling Nettverk
Helse Fonna

Ressurspersoner og
deres ledere i
KLB-nettverket i
Helse Fonna

KLB nettverk i
Helse Fonna
HVL

16.mars 2021

Medansvar

KLB gjennomfører
evaluering

“Prosjekt palliasjon” i
Vindafjord kommune

Vindafjord

2020 - 2022

Deltar i
referansegruppe

Vindafjord kommune
utarbeider plan og
rapport

Tilbud til alle
kommuner i
Helse Fonna

Aktiviteter tidshorisont
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Prosjekt
Forhåndssamtaler i
kommunehelsetjenesten

Tysvær

HVL

Forskningsprosjekt og
praktisk
gjennomføring
2021

Deltaker

Tysvær kommune
utarbeider rutiner og
rapport
HVL og USHT
samarbeider om
publisering av
artikler

Egne fokusområder 2021-2023 Etikk-Refleksjon-Musikk-Kultur
Tiltak

Hvilke
kommuner er
med

Etisk og faglig refleksjon
som verktøy for læring
og forbedrings- og
utviklingsarbeid

Tilbud til alle
kommunene i
Helse Fonna

Etikkråd

Haugesund

Faglig og etisk refleksjon
i grupper for ansatte i
sykehjem og
hjemmetjenester med
flerspråklig bakgrunn

Tilbys alle
kommunene i
Helse Fonna

Samarbeidspart

Aktiviteter tidshorisont

USHT sin rolle

Evaluering/
publisering

Kursrekke for ansatte i
etisk og faglig
refleksjon (3 samlinger
pr kurs)
Refleksjon i
personalgrupper på
forespørsel
Oppstart høsten 2021
Drøftinger i etikkrådet
på forespørsel.
Etisk refleksjon i
personalgrupper på
forespørsel.
Temalunsjer
Fra høsten 2021

Arrangør og
veileder

Evaluering av
etikkarbeid i praksis

Leder av etikkrådet

Årsrapport
kommunen og
Senter for medisinsk
etikk
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Hovedansvar

Korprosjekt “Syng deg
friskere” for mennesker
med psykiske
helseutfordringer
Korprosjekt “Syng deg
friskere” for mennesker
med psykiske
helseutfordringer
Samlinger for
fagansvarlige
sykepleiere,
avdelingsledere med
døgnansvar,
virksomhetsledere og
kvalitetsrådgivere i helse
og omsorg
Ressursgruppe kap 4A
pasient- og
brukerrettighetsloven og
Kap 9 helse- og
omsorgstjenesteloven
Practice Development
(PD), endre kulturer i
omsorgstjenestene

Haugesund

Spredning til
alle kommuner i
Helse Fonna

Haugesund
kommune og
Statsforvalteren
i Rogaland
Statsforvalteren
i Rogaland

Haugesund

Haugesund

Statsforvalteren
i Rogaland

SOFV, USHT’ene
i vest og HVL

Drives midlertidig til
evt. nye midler til drift
juni 2021

Driver koret
organisatorisk og
musikalsk

Rapport fra
prosjektet høst 2020

Planlegging våren
2021 med oppstart
høsten 2021

Tilby veiledning til
andre kommuner

Rapport høsten 2022

4 samlinger for
fagansvarlige
2 samlinger for
avdelingsledere
1 samling inkl.
virksomhetsledere og
2 samlinger for
kvalitetsrådgivere
Arbeidsgruppemøter x
4 pr år
Workshop x 2 pr år
tilbys alle kommunene
i Helse Fonna
Felles samling x 1 pr år
Utvikle verktøy til bruk
på ulike arenaer

Arrangør

Referat fra hver
samling
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Medansvar,
Haugesund
kommune har
hovedansvar
Medansvar, SOFV
har hovedansvar

Egenrapportering

