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Innledning
Aktivitetene vi på Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Helse Fonna
kommunene har gjennomført i året 2021 har vært innholdsrike, varierte og engasjerende.
Naturligvis har det vært stor grad av digitale møteplasser og arenaer, men de fysiske aktivitetene
har vært mange.

Vi opplever å ha et godt samarbeid med våre 16 kommuner i Rogaland og Vestland fylke og vil
takke for dette.

Vi har i 2021 hatt følgende satsningsområder:
o Kvalitetsreformen Leve hele livet
o Demensplan 2025
o Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
o Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
o Velferdsteknologi
(Helsedirektoratet, 2019).

Denne årsrapporten beskriver våre aktiviteter og satsningsområder i 2021 og er utarbeidet av alle
ansatte ved USHT i Helse Fonna kommunene.

Ida Elisabeth Gaard | Leder USHT Helse Fonna
Januar 2021

(Foto: Gunhild H. Brenno)
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1.0 Vårt samfunnsoppdrag
USHT er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013)
Morgendagens omsorg, 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 vårt utviklingssenter og gir årlige føringer for vår aktivitet.

USHT sitt overordnede samfunnsoppdrag 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. Målgruppen vår er ansatte og ledere i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i kommunene
tilhørende Helse Fonna området. Vårt faglige perspektiv er bredt og inkluderer tjenester til alle
pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer,
rusavhengighet, utviklingshemming og omsorg ved livets slutt.

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal USHT i Helse Fonna kommunene ivareta følgende overfor
målgruppene:
o 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.
o Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder
nasjonale veiledere og retningslinjer.
o Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse.
o Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og
implementeringsarbeid.
o Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnært og relevant for kommunale
helse- og omsorgstjenester.

Vår visjon er “Utvikling gjennom kunnskap”.
(Helsedirektoratet, 2019)
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2.0 USHT Helse Fonna kommunene
2.1 Hvem er vi
Navn:

Tittel:

Utdanning:

Ida Elisabeth

Leder

Sykepleier med mastergrad i

Gaard

Stillingsandel:

endringsledelse

100%

(startet mai 2021)

Anne Kristine

Fagkonsulent

Kreftsykepleier med mastergrad

Ådland

Stillingsandel:

i

100%

helsevitenskap, sluttfører
doktorgrad i helse og medisin i
2022

Olaug Kristin

Fagkonsulent

Geriatrisk sykepleier, sluttfører

Eikeland

Stillingsandel:

mastergrad i klinisk helse og

Hindal

100%

omsorgsvitenskap i 2022
(konstituert leder til mai 2021)

Gunhild

Fagkonsulent

Spesialergoterapeut, sluttfører

Hertzberg

Stillingsandel:

mastergrad i Medborgerskap og

Brenno

80%

samhandling i 2022

Olaug Lie

Fagkonsulent

Mastergrad i musikkterapi

Sandve

Stillingsandel:

(Fra venstre: Anne K. Ådland,
Olaug K. Hindal, Ida E. Gaard,
Olaug L. Sandve og Gunhild H.

60%

Brenno)

2.2 Våre kommuner
Vi har 16 kommuner i vårt område, de tilhører både Vestland og Rogaland fylke.
Kommuner i Rogaland fylke:

Kommuner i Vestland fylke:

Bokn

Bømlo

Haugesund

Etne

Karmøy

Fitjar

Sauda

Kvinnherad

Suldal

Tysnes

Tysvær

Stord

Utsira

Sveio

Vindafjord

Ullensvang

(Illustrasjon: Ida E. Gaard)
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2.3 Vertskommune
Haugesund kommune er vår vertskommune. Vi er organisert under Fellestjenester slik
organisasjonskartet under viser.

(Organisasjonskartet er hentet fra Haugesund kommune, vår logo er lagt på.)

2.4 Samarbeidspartnere
Tabellen under viser og beskriver kort våre aktuelle samarbeidspartnere:
Våre samarbeidspartnere:

Spesifisert:

Aldring og Helse:

ABC kompetanseheving:
o Demensomsorgens ABC
o Eldreomsorgens ABC
o Mitt Livs ABC
o Musikkbasert miljøbehandling ABC
Kurs for pårørende til personer med demens
VIPS: Praksismodell personsentret omsorg

Andre utviklingssentre i Norge:

Tett samarbeid med utviklingssentrene på
Vestlandet:
o Rogaland
o Vestland (Hordaland)
o Vestland (Sogn og Fjordane)

E- Helse Vestland

Samarbeidspart i prosjektet og deltar i
forankringsgruppen og arbeidsgrupper.
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FoU-enhet for samhandling (FOUSAM): felles

Samarbeider ved behov innenfor felles

forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse

satsningsområder.

Fonna helseforetak og de 16 kommunene
Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Samarbeider når det gjelder undervisning og
evt. andre prosjekter ved behov.

Kommunesektorenes organisasjon (KS)

Samarbeider spesielt innenfor:
o Samarbeid om etisk kompetanseheving
o Regionalt støtteapparat Leve hele livet

Kompetansesenter i lindrende behandling
Helse region Vest (KLB)

Deltar i:
o Styringsgruppen
o Driftsgruppen

Regionalt kompetansesenter for Eldremedisin

Årlige samarbeidsmøter.

og samhandling (SESAM)
Statsforvalteren i Rogaland

Samarbeider i:
o Regionalt støtteapparat Leve hele livet
o Andre eventuelle satsningsområder

Statsforvalteren i Vestland

Samarbeider i:
o Regionalt støtteapparat Leve hele livet
o Andre eventuelle satsningsområder

Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV)

Deltar i:
o Styringsgruppen (rullerende
representant fra USHT`ene på
Vestlandet).
Samarbeider om:
o Arrangere årlig samling for USTH`ene på
Vestlandet.
o Aktuelle prosjekter ved behov.
SOFV bidrar med 10% veilederstilling inn mot
USHT Helse Fonna.

Interesseorganisasjoner:
Nasjonalforeningen for folkehelse

Samarbeider med demensforeninger i Vestland
og Rogaland.
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2.5 Fag- og samarbeidsråd
Vårt fag- og samarbeidsråd skal gi faglige råd og bidra til måloppnåelse i henhold til vårt
samfunnsoppdrag. Det er vertskommunen med kommunaldirektør som inviterer til fag- og
samarbeidsråd to ganger i året. Fast på agendaen er hvordan USHT Helse Fonna driver
fagutvikling, gjennomgang av økonomi samt felles diskusjon om fremtidige prosjekter som kan
bidra til måloppnåelse i henhold til samfunnsoppdraget. Fag- og samarbeidsråd er (for utenom
ansatte på USHT) sammensatt av representanter fra statsforvalteren i Vestland og i Rogaland,
Haugalandskommunene, Hardangerkommunene og Sunnhordalandskommunene, senter for
omsorgsforskning vest (SOFV), Høgskolen på Vestlandet (HVL), Helse Fonna helseforetak,
arbeidstakerorganisasjonene Norsk Sykepleierforbund (NSF)og Fagforbundet (FO). Samt
brukerrepresentant fra eldrerådet i vertskommunen og ledere i vertskommunen. I 2021 er det
gjennomført ett fag og samarbeidsråd.

2.6 Våre kommunikasjonskanaler
Vi bruker aktivt vår lokale hjemmeside og vår Facebookside for å spre informasjon om våre
aktiviteter, dele gode eksempler og spre kunnskap om nasjonale føringer og retningslinjer. Vi deler
også informasjon fra våre samarbeidspartnere (beskrevet i kap. 2.3) hvor det er aktuelt. Kort
informasjon om vårt utviklingssenter finnes også på den nasjonale nettsiden for alle
utviklingssentrene i Norge.

Hjemmeside:

Nasjonal nettside for USHT:

https://www.ushthelsefonna.no/

https://www.utviklingssenter.no/

Facebookside:
https://www.facebook.com/Utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-i-HelseFonna-kommunene-1747804195441656
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3.0 Tilnærming til vårt samfunnsoppdrag
Vi på USHT Helse Fonna kommuner har ulike arbeidsformer som tilnærminger til vårt
samfunnsoppdrag. Arbeidsformene er varierte og dekkende opp mot å ivareta vårt
samfunnsoppdrag for våre 16 kommuner i Rogaland og Vestland.

I USHT Helse Fonna er vi opptatt av lokal tilpasning til samfunnsoppdraget, samtidig som vi lytter
etter kommunenes behov for støtte og veiledning. Med utgangspunkt i nasjonale føringer og
lokale behov legger vi til rette for å imøtekomme kommunenes behov ute i tjenestene.
Arbeidsformene varierer fra prosjektarbeid til nettverksarbeid på tvers av alle kommunene. Vi er
opptatt av å støtte kommunene i den aktuelle prosessen de er i. Prosessveiledning er en
overordnet arbeidsmetode vi på USHT Helse Fonna kommuner har hatt fokus på i 2021. I høst
arrangerte vi sammen med Senter for omsorgsforskning vest samling for USHT`ene i vest
(Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland) med prosessveiledning som tema. Fokuset var å få en
større forståelse for vår rolle som prosessveileder ut mot kommunene og øke kompetansen om
hva prosessveiledning er. Den årlige samling for USHT` ene på Vestlandet er en viktig møteplass
for å utveksle erfaringer, bygge relasjoner og spre kunnskap oss imellom.

(Figur: Ida Elisabeth Gaard)
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Kommuner har i 2021 tatt kontakt med oss på USHT Helse Fonna kommuner for å få støtte og
veiledning i søknadsprosesser opp mot søknad på ulike utlyste tilskudd hos Helsedirektoratet.

3.1. Grunnleggende fundament i tilnærmingen til vårt samfunnsoppdrag
Etisk kompetanse i helse- og omsorgsyrkene løftes fram i politiske føringer som en viktig faktor for
å utvikle god kvalitet i helse- og omsorgstjenesten (Meld. St. 15 (2017–2018)). USHT Helse Fonna
har gjennom flere år hatt fokus på etiske problemstillinger og refleksjon i praksis. Vi har, fra vi ble
etablert, arbeidet på ulike måter med å heve etikk-kompetansen blant pleie- og omsorgsarbeidere
i Helse Fonnas kommuner.
I 2021 har vi:
o Presentert 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon på ulike fagdager og samlinger for pleie- og
omsorgsarbeidere i Helse Fonnas kommuner og bidratt med refleksjonsveiledning i praksis
(KS, 2020).
o Hatt fokus på kompetanseheving i etikk og etisk refleksjon internt i USHT, hvor vi sammen
har trent på å bruke 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon. Musikkterapeuten vår, Olaug
Sandve har gjennomført videreutdanningen «Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten»
ved Universitetet i Oslo.
o I samarbeid med Haugesund kommune er det etablert etikkråd for helse- og
omsorgstjenesten hvor vi på etterspørsel gir veiledning og hjelp til å reflektere over etiske
problemstillinger i praksis.

4.0 Satsingsområder og aktiviteter for 2021
Vi har i 2021 hatt følgende nasjonale satsningsområder:
o Kvalitetsreformen Leve hele livet
o Demensplan 2025
o Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
o Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
o Velferdsteknologi
Våre aktiviteter på hvert av de nasjonale satsningsområdene beskrives videre her. Aktivitetene
sees i sammenheng med hverandre og noen aktiviteter er aktuelle innenfor flere av
satsningsområdene.
10

4.1 Leve hele livet
USHT Helse Fonna er en del av det regionale støtteapparatet til kvalitetsreformen Leve hele livet
både i Rogaland og i Vestland, vi deltar dermed i to regionale støtteapparat. I 2021 har det vært
mye aktivitet i begge de regionale nettverkene som vi deltar i. Arbeidet med i de to regionale
støtteapparatene er noe er tidkrevende enn sammenlignet med andre USHT`er i landet.

Oppgavene i det regionale støtteapparatet er:
o Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
o Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
o Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
o Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene
(Helsedirektoratet, 2019)

Det regionale støtteapparatet er et viktig ledd i å lykkes med implementeringen av
kvalitetsreformen Leve hele livet i praksis. Sammen med det nasjonale støtteapparatet og
kommunene, er det regionale støtteapparatet en hovedaktører i reformarbeidet. Det gjøres et
kontinuerlig forbedringsarbeid i alle våre 16 kommuner og illustrasjonen nedenfor belyser hvordan
flere elementer er viktige for å lykkes i implementeringen av reformen.

(Illustrasjon satt sammen av: Ida Elisabeth Gaard)

11

I 2021 har vi på USHT Helse Fonna kommuner deltatt og arrangert følgende aktiviteter relatert til
Leve hele livet:
Aktivitet:
Deltatt på møter i arbeidsgruppen i Rogaland og Vestland, både interne møter og møter i det
utvidede støtteapparatet
Deltatt på dialogmøter med kommunene
Deltatt og vært med i programkomiteen for Leve hele livet konferanse i Vestland
Arrangert digital inspirasjonskonferanse med fokus på aktivitet og fellesskap
Deltatt på møte med kommunekontaktpersoner for Leve hele livet
Deltatt på erfaringsutveksling for det regionale støtteapparatet
Nominert en kommune til Leve hele livet prisen (Vestland)
Spredd informasjon om aktuell informasjon i nyhetsbrev, på vår hjemmeside og facebookside
Vært prosjektleder i “Musikk i vinden” i Karmøy kommune (se kap. 4.1.3 for mer informasjon)
Arrangert fagdagen: “Åpenhet om døden, etikk og refleksjon i liv og død”, sammen med
etikksatsningen i KS (se kap. 4.1.2 for mer informasjon)
Driftet korprosjektet “Kor e` me?” i Haugesund kommune, frem til juni 2021
4.1.2 “Musikk i vinden”
Vi har støttet Karmøy kommune i prosessen
med implementering av musikkterapi på
sykehjem i kommunen. Musikkterapeuten fra
USHT Helse Fonna har vært prosjektleder for
prosjektet “Musikk i vinden” og veileder for
musikkterapeuten i prosjektet. Prosjektet har
fått midler fra Statsforvalteren i Rogaland og
er en del av Leve hele livet reformen med et
spesielt fokus på innsatsområdet aktivitet og
fellesskap. Vi har arrangert fagdag i
musikkbasert miljøbehandling ABC som styrket
prosjektet. Prosjektet sees i sammenheng med
USHT sine satsingsområder faglig omstilling i
tjenestene og fornyelse og innovasjon. Dette
prosjektet har gitt oss kunnskap og erfaring om

(Fagdagen i ABC musikkbasert miljøbehandling, hentet
fra Karmøy kommune )
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hvordan musikk kan implementeres i
eldreomsorgen. Disse erfaringene vil vi spre til
andre kommuner som er interesserte i
implementering av musikk i helse- og
omsorgssektoren.

4.1.3 Fagdag etikk og palliasjon: åpenhet om døden
Sammen med etikksatsningen i KS arrangerte
vi 10.november fagdagen; «Åpenhet om
døden, etikk og refleksjon i liv og død». Rundt
100 helsepersonell fra 12 kommuner i Helse
Fonna regionen deltok på fagdagen. Her fikk vi
høre innlegg fra lokale og nasjonale ressurser
hvor ulike verktøy knyttet til palliasjon og etisk
refleksjon ble presentert, og deltakerne fikk en
grundig innføring i 6-trinnsmodellen for etisk
refleksjon. Vi fikk også høre om «Prosjekt
palliasjon i Vindafjord kommune» og erfaringer
med å gjennomføre Digital opplæringspakke i
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
i kommunen. Dagen ble avrundet med et
energifylt foredrag om “Livet og døden” hvor

(Elisabeth Helland Larsen, foto: Olaug Hindal)

skuespiller, klovn og barnebokforfatter
Elisabeth Helland Larsen gav oss en flott
avslutning på dagen.

4.2 Demensplan 2025
4.2.1 Demensomsorgens ABC
Vi har hatt tre kommuner som har startet på Demensomsorgens
ABC perm 1 i 2021. Vi har gjennomført fagseminarer i kommunene.
Dette er noe vi tilbyr hele året ved behov. Se kap. 4.3.1 i denne
rapporten for mer informasjon.
(Aldring og helse)
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4.2.2 Kurs til pårørende for personer med demenssykdom
Årlig har vi som mål å gjennomføre kurs for pårørende til personer med demenssykdom to ganger;
vår og høst. Dette er et interkommunalt tilbud for 4 kommuner (Haugesund, Karmøy, Sveio og
Tysvær) hvor ressurspersoner fra hver kommune bidrar til gjennomføringen av kurset. I tillegg
bidrar spesialisthelsetjenesten og Demensforeningen. Våren 2021 gjennomførte vi pårørendekurs
heldigitalt på grunn av pandemien. En av fordelene med dette var at vi nådde ut til flere, også til
pårørende som bodde lenger unna. Høsten 2021 var det åpning for å gjennomføre kurs fysisk igjen,
vi valgte da å ta opptak av kurskveldene som senere blir sendt til pårørende som ikke kunne delta
fysisk på kurset. Over 160 pårørende har fått deltatt på kurset enten digitalt eller fysisk dette året.
Evalueringen etter siste kurs viser at dette er et tilbud som er svært etterspurt og nyttig for
pårørende til personer med demenssykdom.

4.2.3 Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
TID står for tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved demens. To av våre
fagkonsulenter er kursholdere TID modellen og vi hadde i 2021 oppstart med basiskurs i modellen
på ett sykehjem i vertskommunen.

4.2.4 Nettverk i systematisk oppfølgning av personer med demens og deres pårørende
I 2021 mottok vi tilskudd fra Helsedirektoratet
øremerket til demensplan 2025, fagutvikling
og kompetansehevende tiltak. USHT Helse
Fonna skal i 2022 starte opp et nettverk etter
modell av læringsnettverksmodellen i
systematisk oppfølgning av personer med
demens og deres pårørende. Målsetningen er
å støtte og veilede kommunene i å
implementere gode systematiske forløp til

(Aldring og helse, 2021)

personer med demens og deres pårørende.

4.3 Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
4.3.1 ABC kompetanseheving
Eldreomsorgens, demensomsorgens, utviklingshemming (også kalt Mitt livs ABC) og musikkbasert
miljøbehandling tilbys til kommunene i vår området. Vi tilpasser kompetansehevingen etter
kommunens lokale behov.
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Tabellen under viser en oversikt over gjennomførte fagseminarer i 2021:
ABC kompetanseheving:

Kommune:

Antall deltakere:

Demensomsorgens ABC (perm 1 – fagseminar 1)

Stord

42

Demensomsorgens ABC (perm 1 – fagseminar 1)

Kvinnherad

21

Demensomsorgens ABC (perm 1 – fagseminar 2)

Stord

41

Mitt Livs ABC (perm 1 – fagseminar 1)

Tysvær

39

Mitt Livs ABC (perm 1 – fagseminar 2)

Tysvær

42

ABC Musikkbasert miljøbehandling

Karmøy

42

4.3.2 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
I lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er det i hovedtrekk gjennomført følgende
aktiviteter i 2021:
Aktiviteter:

Kommune:

Gjennomført andre samling for mentorer i digital opplæringspakke i lindrende

Vindafjord

behandling og omsorg ved livets slutt
Deltatt i styringsgruppen og i driftsgruppen i faglig nettverk innen kreftomsorgs

Alle

og lindrende behandling (KLB)
Medansvarlig i årlig fagdag arrangert for KLB -nettverket i kreftomsorg og

Alle

lindrende behandling Helse Fonna
Deltatt i referansegruppe i “Prosjekt palliasjon” (2020 – 2022)

Vindafjord

4.3.3 Forebygging av makt og tvang
USHT Helse Fonna er deltaker i Haugesund kommune sin ressursgruppe i forebygging av makt og
tvang. Ressursgruppens formål er å være pådriver for at kommunens ansatte har kunnskaper om
bruk av lovverk som omfatter tvungen helsehjelp, primært etter pasient- og
brukerrettighetslovens kapittel 4A og helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.Ressursgruppen
skal bidra til å sikre kvalitet og kontinuitet innenfor aktuelt lovverk.

4.3.4 Klinisk observasjonskompetanse
KlinObsKommune er en trinnvis kompetansemodell for å øke klinisk observasjonskompetanse
blant helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester. Våren 2021 deltok USHT Helse
Fonna i en arbeidsgruppe som bestod av fem USHT som så på behovet og muligheten for en
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nasjonal workshop for felles å tilby noe til kommunene, men en valgte å heller satse på lokal
tilpasning av KlinObsKommune. Dette er en modell vi tilbyr kommunene og for å gjøre oss noen
erfaringer har vi i 2021 jobbet med å sette oss inn i modellen og gitt informasjon til institusjonsdrift i
vertskommunen. Dette arbeides det videre med i 2022. Vi er i oppstarten av mulig samarbeid om å
bli et medlemsfakultet av ProACT Norge 2022.

4.3.5 Læringsnettverk i forbedringsarbeid
Læringsnettverket i forbedringsarbeid var planlagt med oppstart tidlig i 2021, USHT Helse Fonna
hadde allerede arrangert ledersamling høst 2020. Det var tre kommuner påmeldt, med fem
forbedringsteam og det ble vurdert sammen med kommunene som var påmeldt å utsette
oppstart til juni 2021. Men det viste seg å være for krevende midt i pandemien for kommunene å
starte opp med dette arbeidet og det ble av den grunn avlyst.

4.4 Velferdsteknologi
Det har i 2021 vært mye aktivitet innenfor satsningsområdet velferdsteknologi hos oss og ute i
kommunene. Kunnskapsheving og informasjonsspredning om velferdsteknologi og digitalisering
tas også med i fagseminarene i ABC` ene hvor det er aktuelt. Kvikk- guidene for velferdsteknologi,
videokommunikasjon og digital hjemmeoppfølgning er kjent for deltakende kommuner nevnt i kap.
4.4.1-2 under. USHT Helse Fonna deltar i nettverksarbeid i både Rogaland og Vestland fylket.

4.4.1 Nasjonalt velferdsteknologiprogram, 10 Haugalandskommuner
USHT Helse Fonna har vært deltager og ressurs inn i velferdsteknologiprosjekt med 10 kommuner
på Haugalandet. Vi har vært aktivt inne i arbeidsgruppen om felles anskaffelse av trygghets- og
mestringsteknologi. Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og
Vindafjord har deltatt i prosjektet. De 10 kommunene har fremdeles et interkommunalt samarbeid
rundt implementering og oppfølging av felles avtale om medisineringsstøtte og trygghets- og
mestringsteknologi. Karmøy kommune har koordineringsansvar for dette arbeidet videre etter at
prosjektet ble avsluttet juni 2021.
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Den digitale konferansen Bo tryggere og
lengre i eget hjem ble sendt på TVHaugaland
den 21 mai 2021. Her deltok vi i planlegging av
programmet og var deltakende på
konferansen hvor visningsrommet for
velferdsteknologi i Haugesund kommune ble
visst frem fra ansatt på USHT som har hatt
ansvar for dette.

(Fra tv sending; TVHaugaland )

4.4.2 Samarbeidspart i E- Helse Vestland
Høsten 2021 ble USHT Helse Fonna samarbeidspart inn i prosjektet E- Helse Vestland. E-Helse
Vestland arbeider for at Vestland skal bli en kraftregion for bruk av teknologi i helse- og
omsorgstjenestene. Kvinnherad og Ullensvang kommune er med i prosjektet og sammen med EHelse Vestland arbeider vi nå med å få flere kommuner inn i prosjektet. På sikt vil det sees på
muligheten for at kommunene i Rogaland kan delta i E- Helse Vestland. På hjemmesiden til EHelse Vestland kan du lese mer om prosjektet. https://ehelsevestland.no/

4.4.3 Velferdsteknologiens ABC
Spredning av informasjon om Velferdsteknologiens ABC er gjennomført og kjent for kommunene
som deltar i nettverkene nevnt over i kap. 4.4.1-2. I 2021 ble det gjennomført avslutningsseminar
for Velferdsteknologiens ABC for Bømlo og Fitjar.

4.5 Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
Informasjon om den nye veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med
utviklingshemming er spredd i aktuelle møter vi har deltatt i og i fagseminarer som vi har hatt for
ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten.
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4.5.1 Mitt Livs ABC
For Tysvær kommune har vi gjennomført fagseminar 2 i perm
1 og fagseminar 1 i perm 2 i Mitt Livs ABC med henholdsvis 39
og 42 deltakere som nevnt i kap. 4.3.1. Mitt Livs ABC tilbys til
alle kommunene og vi tilpasser fagseminarene etter behov.
Informasjon om vårt tilbud er gitt til kommunalsjefer i
helseledernettverket for Helse Fonna kommunene og i andre
aktuelle arenaer.
Kjersti Torsteinsen og Rita Engevik fra AKSbanken.no holdt
foredrag for ansatte i Tysvær kommune om alternativ
supplerende kommunikasjon.

(Foto: Gunhild H. Brenno)

4.5.2 Arbeidsgruppe E-helse Vestland
E-Helse Vestland har 6 arbeidspakker innen velferdsteknologi. USHT Helse Fonna kommunene er
representert inn i 2 arbeidsgrupper; Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødt eller
tidlig erverva funksjonsnedsettelser (arbeidspakke 5) og Digital hjemmeoppfølging (arbeidspakke
2). I tillegg er vi med i kompetansegruppe under arbeidspakke 5 som har fokus på
velferdsteknologi til tjenester for personer med utviklingshemming hvor målsetningen er å øke
kompetansen til ansatte i tjenestene om velferdsteknologi slik at sluttbruker får tatt
velferdsteknologi i bruk.

Takk til våre kommuner og samarbeidspartnere for godt samarbeid!

18

Referanseliste:
Aldring og helse (2021). Lanserer veiviser til gode tjenester for personer med demens og
pårørende [nettdokument]. Aldring og helse (sist faglig oppdatert 16. November 2021).
Tilgjengelig fra https://www.aldringoghelse.no/lanserer-veiviser-til-gode-tjenester-for-personermed-demens-og-parorende/

Helsedirektoratet (2019). Nasjonalt og regionalt støtteapparat [nettdokument]. Oslo:
Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 06. Januar 2021, lest januar 2022.) Tilgjengelig fra
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/nasjonaltog-regionalt-stotteapparat#regionaltstotteapparat

Helsedirektoratet (2019). Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester [nettdokument].
Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 01. februar 2021, lest 21. juni 2021). Tilgjengelig fra
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester

KS (2020). Verktøy og metoder [nettdokument]. Kommunesektorens interesseorganisasjon (sist
faglig oppdatert 06.04.2020, lest januar 2021). Tilgjengelig fra
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etiskkompetanseheving/verktoy-og-metoder/

19

Usht.helse.fonna@haugesund.kommune.no
https://www.ushthelsefonna.no/
52 74 46 00

Kontaktinfo

