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ords.no

Nytt fra Velkommen til bords!

Takk til Herbjørg!

www.velk ommentilb

av 1. amanuensis Liv Helene Jensen

Ein stor takk går til vår tidlegare prosjektkoordinator Herbjørg Dalene Bjerke som
avslutta sitt engasjement hausten 2014. Herbjørg har vore svært engasjert ved
Utviklingssenteret og i ABC-arbeidet gjennom fleire år, og har knytt gode kontaktar i heile fylket. Vi takkar for framifrå innsats, og ønskjer Herbjørg lukke til i ny
stilling som avdelingsleiar i heimetenesta i Ål.

Ein stor takk!
av Borghild Ulshagen

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud har frå starten i 2008 hatt eit
tett samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Fyrstelektor Marthe Lyngaas Eklund og fyrsteamanuensis Liv Helene Jensen har
begge vore sterkt engasjert i vårt team og i ulike utviklingsprosjekt gjennom heile
prosjektperioden. Mange spanande utviklingsprosjekt er gjennomført, og mykje
godt modellarbeid er gjort i fellesskap og på tvers av høgskole og praksisfelt. Stor
stabilitet og høgt engasjement har kome både pasientar, tilsette og samarbeidskommunar til gode.
Utviklingssenter for sjukeheimar takkar for samarbeidet gjennom 7 år og ynskjer
Marthe Lyngås Eklund og Liv Helene Jensen lykke til med nye utfordringar. Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud fortsett sitt nære samarbeid med HBV,
men med nye prosjektmedarbeidarar frå hausten 2015.

Ny prosjektkoordinator i USH
Eg heiter Rita Ohnstad Nestegard og starta som prosjektkoordinator i mars 2015.
Er sjukepleiar av utdanning, og har vidareutdanning innan kreftsjukepleie og tverrfagleg rehabilitering. Har også mange år som tillitsvalt i Norsk sjukepleiar forbund i Buskerud. Eg har jobba som kreftkoordinator i Hol kommune i mange år,
og har trivst svært god med dette arbeidet. Har også hatt ei prosjektperiode på
Verdighetssenteret i Bergen, som har vore viktig for arbeidet mitt. Frå april 2014 har
eg hatt ei deltidsstilling i USH, der målet har vore å utvikle handbok i LCP for Hol
kommune og implementering av medikamentskrin.
Eg har ei særleg interesse for fagfeltet innan lindring, og er særskilt opptatt av
kreftomsorg. Fagutvikling, kompetanseheving og veiledning, det å gjera kvarandre gode, er viktige områder for meg.
Ser fram til å møte så mange som mogeleg av dykk i dette arbeidet, og gleder meg
til å ha gjensidig utbytte av kompetanseutvikling og samarbeid.
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Velkommen til bords er et e-læringsprogram i ernæring for
helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner og hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og lavterskel tiltak innen
psykisk helse, brukere av tjenestene og deres pårørende.

Mellommåltider – frukt og energiberikning
Berikning av mat og drikke gjøres for å øke energiinnholdet
i matvaren uten å øke volum. Dette brukes til pasienter som
spiser for lite og derfor trenger energitett kost.

Målsettingen med e-læringsprogrammet er å styrke
kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk
helse i kommunene.

For å berike mat og drikke, er helt vanlige matvarer som
fløte, olje, smør, rømme, majones og lignende effektivt. Det
er viktig å ha på godt med margarin/smør og pålegg på
brødskiven. Berikning er spesielt vellykket i smoothie med
bær som har mye smak, men også supper, gryter, sauser og
grøter kan berikes på samme måte.

God kvalitet i ernæringsarbeidet omfatter både kartlegging og vurdering av ernæringsstatus og tilpassing av tiltak
til den enkeltes behov, tilrettelegging av rammene rundt
måltidene og kvalitetssikring.

Biletet er frå rådmannens lunsj fredag 12. juni
2015, fyrstelektor Marthe Lyngås Eklund, dekan
Heidi Kapstad, fyrsteamanuensis Liv Helene
Jensen og rådmann Tone Tveito Eidnes.

Nye temaer
Etter utprøving og evaluering i tre kommuner er e-læringsprogrammet fornyet med temaer om kosthold, menyplanlegging og enkel matlaging i bofellesskap eller
varmestue. Temaet mellommåltider er oppdatert med
appetittvekkere og nye energiberegnede oppskrifter.
Menyplanlegging i bofellesskap eller varmestue
Menyplanlegging i bofellesskap eller varmestue for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer skal i utgangspunktet følge Nøkkelrådskosten. For personer som
er i ernæringsmessig risiko eller er underernært anbefales
energi- og næringstettkost. Et varmt måltid hver dag har
betydning for den enkeltes helse, og kan bidra til trivsel
og fellesskap. Personer med rusavhengighet har ofte et for
høyt inntak av sukker.

Hvordan programmet kan brukes
Velkommen til bords er delt inn i 7 hovedtemaer med videoer, informasjon og spørsmål til videre faglig refleksjon. Alle
temaene er av betydning for god ernæringspraksis.
Velkommen til bords er tilpasset bruk på PC, nettbrett
og kan lastes ned på mobiltelefon gratis på internett:
www.velkommentilbords.no
Har du tips eller spørsmål kan du kontakte, pr e-post:
liv.helene.jensen@hbv.no
carina.slaatto@hol.kommune.no

Smoothie med blåbær
• 1 fruktyougurt
• 1 dl juice
• 1 ss rapsolje
• 1 dl frosne bær
Slik gjør du:
• Blandes med
stavmikser.
• Serveres i
dessertglass.

Menyplanen og handlelisten er noe mer enn en huskeliste.
Menyplanlegging dreier seg om variert og næringsrik mat,
med kjøtt, fisk og tilbehør. Deltagelse styrker evnen til å
mestre eget liv.

En porsjon gir
350 kcal/6 g protein.

Stein på stein – 2015
Fagnytt frå Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud

5

Unikt fysioterapitilbud ved Ål Bu- og behandlingssenter
av førstelektor Marthe Lyngås Eklund

Christian
Sommer-Larsen
28 år
Utdannet ved høgskolen i Bergen i 2012. Har jobbet som kommunefysioterapeut i Ål kommune siden sommeren 2014,
tidligere jobbet på nevrologen på Haukeland universitetssykehus. Hovedansvar for rehabiliteringspasienter innlagt på
kortidsplasser på Ål Bu- og behandlingssenter. Følger ellers opp
pasienter som er langtidspasienter, under hjemmetjenesten og
polikliniske pasienter.
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Fysioterapeutens rolle på sykehjem
Som fysioterapeut har man ansvar for faglig vurdering av
fysisk funksjon i henhold til type skade eller sykdom. Man
må lage en målrettet plan for fysiske tiltak for å få pasientene til å bli trygge og klare til hjemsendelse. Det å velge
riktige fysiske tiltak krever oppdatert kunnskap om hvilken
effekt man forventer tiltaket vil gi. Det er nødvendig å ha
oppdatert kunnskap. Kunnskapen formidles til pasienter
gjennom daglige økter med trening, og til kolleger gjennom veiledning og samarbeidsmøter, samt til pårørende
gjennom pårørendemøter. Viktig at pasienten selv forstår
hva hans/hennes problem går ut på og hva han/hun kan
gjøre for å bli bedre og tryggere. En felles målsetting mellom pasient, fysioterapeut og annet personale er helt
avgjørende for et godt resultat ved behandling.
Rehabilitering
Å lage personlige tilpassede opptreningsprogram for den
enkelte pasient fordrer tett samarbeid med pasienten i
kartlegging, vurdering, finne mål og ikke minst for gjennomføring av treningsprogrammet. For personer på
rehabiliteringsopphold brukes bevisst treningsøvelser
med overføringsverdi for å mestre hverdagen hjemme.
Målet om å komme hjem motiverer til trening.
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Tverrfaglig samarbeid er viktig forutsetning
for å lykkes
Fysioterapien er samlokalisert, det er derfor lett å «stikke
innom» avdelingene for å følge opp. Jeg deltar på faste
tverrfaglige samarbeidsmøter, med behandlingsenterets
tilsynslege, rehabiliteringssykepleier og annet personale
hver uke. Tett samarbeid med åpne kommunikasjon og
tilgjengelighet betyr at det er «lett å ta kontakt og å bli
kontaktet av avdelingene».
Studenter som pådrivere
Pleiepersonalets er viktige ressurser for gjennomføring av
daglige fysisk aktivitet på sykehjemmet, både som ledere
og fagpersonell. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og jeg
har samarbeidet for å styrke sykepleiestudenters kunnskap og erfaring om fysisk aktivitet. Studentene fikk et
enkelt funksjonelt øvelsesutvalg de brukte i trening med
pasienter.
Jeg tenker at det kan være nytt for mange pasienter at
pleiepersonalet er pådrivere for daglig fysisk aktivitet.
Motivasjon for trening er ofte utfordrende; sykepleiestudenter erfarte at «det er når fysioterapeuten kommer at

treningen skal skje». Tilnærming for å motivere til trening
er viktig kunnskap. Jeg ønsker å arbeide videre med at
studenter, lærlinger og elever lærer betydningen av fysisk
aktivitet på sykehjem, og kan føle seg trygge på å gjennomføre enkle øvelser med pasienter.
Videre satsning; pågående prosjekt:
Treningsopplegg med bruk av sykler,
film fra nærmiljø og musikk
Vi skal nå sette i gang med å lage filmer fra sykkelsetet
på kjente og kjære områder i fjellet rundt Ål. Dette blir et
slags simuleringskonsept som vil si at når pasientene setter seg foran skjermen med en trimsykkel vil han/hun få
oppfattelsen av å sykle gjennom naturen selv. Vi ønsker
å ha fokus på å få gode bilder fra kjente områder, og ikke
minst bruke kjent musikk. Vi håper at dette prosjektet vil
skape yttligere motivasjon til å holde seg i aktivitet selv
om man bor på sykehjem.
Forskning viser at bevegelse og trening kan styrke livsglede og gi økt mestring av hverdagen. Jeg som fysioterapeut har en viktig rolle som fagperson og pådriver for personlig tilrettelagt trening.

Stein på stein – 2015
Fagnytt frå Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud

7

Studentarbeid – Styrke læring i aktiv omsorg
Erfaring fra gjennomføring av fokusgruppebasert læringsprogram, høsten 2014
av førstelektor Marthe Lyngås Eklund

Styrking av aktiv omsorg ved persontilpasset trening
Styrking av fysisk trening og aktivitet er et satsningsområde
i Ål kommune. Som grunnlag for gjennomføring av trening
har fysioterapeuten på sykehjemmet utviklet et treningsprogram med beskrivelse av enkle øvelser. Øvelsene fordrer
ikke bruk av spesielt treningsutstyr.
Sykepleierstudentene fikk i oppgave å være med i kartlegging og planlegging av aktivitetene sammen med pasienten og fysioterapeuten. Studentene fikk i oppgave å
gjennomføre og evaluere den persontilpassede treningen
på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Kunnskap om
betydningen av fysisk aktivitet er beskrevet i sykepleierstudentenes læreplan for første praksisperiode i sykepleierutdanningen.

I Ål kommune har vi utviklet fokusgruppebaserte veiledninger. Temaene for veiledningene blir satt opp i tråd med
pågående tjenesteutvikling og forskningsarbeid i kommunen, og et tema var fysisk trening og aktivitet. Seks sykepleierstudenter deltok. Studentene, fra første halvår i sykepleieutdanningen, hadde klinisk praksis i åtte uker, enten
på sykehjem eller i hjemmetjenesten i Ål kommune. Studentansvarlig i Ål kommune hadde ansvar for organisering
av veiledningene. Studentene deltok én time i hver fokusgruppeveiledningene. Forelesere var lokale fagressurser og
lærer HBV.
Fokusbaserte veiledninger for bachelorstudenter er utviklet
i samarbeid mellom Ål kommune, Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud (USH) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold
(HBV). Målet er at sykepleiestudenter arbeider målrettet
med fagområdene som presenteres og er pådrivere i tjenesteutviklingsarbeid.

Tidligere stimuleringsmidler fra HBV har bidratt til at sykehjemmet har satset på bruk av en avansert treningssykkel.

Fysioterapeut var tilgjengelig for veiledning, men erfarte i
liten grad å bli kontaktet til tross for at noen studenter erfarte at motivasjon og gjennomføring av trening var utfordrende å få til med pasientene. Flere studenter beskrev at
når fysioterapeuten kom var pasienten med, mens når de
foreslo trening var ikke lysten der. Fysioterapeutens erfaring
var at studenter kunne vært mer aktive i sin læringsprosess
og foreslo innlevering av skriftlig notat fra arbeidet med å
styrke fysisk aktivitet underveis i praksisperioden. Notat kan
være grunnlag for refleksjon.

Treningssykkel på sykehjemmet
Tidligere stimuleringsmidler fra HBV har bidratt til at sykehjemmet har satset på bruk av en avansert treningssykkel.
Ved at sykepleiestudenter planlegger og gjennomfører
trening på sykkelen kan de være ressurser og pådrivere i
dette arbeidet. Fysioterapeut er faglig ansvarlig og tilgjengelig for faglig veiledning for studentene. Neste tiltak som
planlegges er å lage filmer fra sykkelturer i nærområdet for
å styrke motivasjon og trening på sykehjemmets sykkel. Utfordringen har vært å få sykkelen systematisk i bruk som et
tiltak for å styrke fysisk aktivitet på sykehjemmet.
Erfaringer
Sykepleiestudenter i første halvår i utdanningen er avhengig av tett veiledning for å nå målene i læreplanen. For
mange studenter er det meste nytt og studentenes eget
forhold til fysisk aktivitet er svært forskjellig. Studentene har
hatt teoretisk undervisning om fysisk aktivitet som menneskets grunnleggende behov, men har behov for veiledning
og oppfølging for å implementere kunnskapen i sin praksis.
Avdelingens kunnskap om og holdning til fysisk aktivitet
er viktig for at studenter skal erfare støtte og oppmuntring
i arbeidet. Om fysisk aktivitet er på dagsplanen er det lettere for studentene å motivere pasienter for trening.
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Fokusgruppebaserte veiledninger med gjennomgang av
temaer fra lokale fagpersoner gir stolthet og øker faglig
trygghet i praksis. Lokale fagpersoner bli sett og verdsatt
for sin spesialkompetanse.

Fysioterapeut Christian Sommer, Ål kommune.
Basisøvelser for eldre personer.

Oppsummering
Involvering av studenter i utviklingsprosjekter styrker studenters læring i praksis. Studenter kan være pådrivere i
gjennomføring og implementering av tiltak som styrker
kunnskapsbasert praksis. Presentasjon fra lokale fagpersoner styrker anseelse og bekreftelse for faglig kompetanse.
Arbeidet fordrer samarbeid med planlegging og oppfølging fra praksiskoordinator, avdelingene og lærer fra Høgskolen og er i prosess for videreutvikling.
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Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom
av førstelektor Marthe Lyngås Eklund

Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom er et
forskningsprosjekt som omfatter individuell trening og tilpasset hjemmetrening, og aktiviteter i gruppe med stemmetrening. Sertifiserte fysioterapeuter har kartlagt og
tilpasset et fire ukers treningsprogram til den enkelte deltager. Treningsprogrammet tilbød også hjemmetrening
to ganger pr uke. Hjemmetreningen ble fulgt opp av tre
ansatte i hjemmetjenesten, alle med videreutdanning i rehabilitering. Gruppetreningene to ganger i uken ble ledet
av fysioterapeut. Stemmetreningene hver 14. dag ble satt
sammen og ledet av sangpedagog.
Prosjekt Hverdagstrening for personer med Parkinsons
sykdom er nå i avslutningsfasen.

Figur 1: Modell for hverdagstrening
1) For å etablere og forankre tilpasset hverdagstrening
i kommunen viste erfaringene at lederforankring er
avgjørende for å prioritere, organisere og gjennomføre
treningen i praksis.
2) Opplæring for å gjøre riktige øvelser er viktig både for
trenere og personer med Parkinson.
3) Individuell kartlegging må gjennomføres og dokumenteres før treningsstart.
4) Treningen må tilpasses den enkelte deltagers funksjonsnivå. Treningsprogrammet starter med fire ukers intensiv trening instruert av fysioterapeut og hjemmeøvelser.
Hverdagstreningsprogrammet med fysiske øvelser og
stemmetrening finnes som app og kan lastes ned gratis
på: https://itunes.apple.com/no/app/hverdagstrening-forpersoner/id953806562?l=nb&mt=8
5) Gruppetreningen to ganger pr uke ledes av fysioterapeut
og omfatter fysiske øvelser. Stemmetrening gjennomføres
ca. hver 14. dag.
Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom et
systematisk treningsopplegg tilpasset kommunale tjenester og ressurser. Utfordringen er å motivere og legge til
rette for trening gjennom hele sykdomsforløpet over flere
år. Ulik funksjon og alder krever individuelt tilpasset trening
og oppfølging av fysioterapeuter og hjemmetrenere.

Modell for hverdagstrening
Ved bruk av forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra
gjennomføringen av prosjektet har vi utviklet og prøvd ut
en modell for fire ukers treningsprogram med hverdagstrening og aktivitetstilbud, der alle områdene må
arbeides med kontinuerlig for å opprettholde tiltaket.
Modellen omfatter fem sentrale områder:
1) Forankring og organisering av samarbeidet
2) Opplæring av helsepersonell
3) Kartlegging og dokumentasjon
4) Individuelt tilpassing av treningsprogram og
bruk av treningsvideo eller app
5) Trening i grupper, fysisk-/stemmetrening (figur 1)
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Fysioterapeut Mona K. Sando viser store øvelser
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Satsning på tilpasset hverdagstrening
Systematisk fysisk trening og stemmetrening kan bidra
til økt livskvalitet og selvstendighet hos personer med
Parkinsons sykdom. Trening må tilpasses den enkelte under veiledning av fysioterapeut. Satsningen på tilpasset
hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom er i
tråd med Stortingsmelding nr. 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt tilskuddsmidler
til utvikling av modellen hverdagstrening for personer med
Parkinsons sykdom. Modellen er utviklet i samarbeid med
avdeling for fysioterapi i Ål kommune, Utviklingssenter for
sykehjem i Buskerud og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Resultater er presentert underveis i samarbeid med Øvre
Buskerud Parkinson forening.

Kontakt og referanser
Prosjektleder: Marthe Lyngås Eklund
Førstelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
marthe.eklund@hbv.no
Fysioterapeut: Mona Kolbjørnsdatter Sando
Ål kommune
mona.sando@aal.kommune.no
Forkningsveileder: Liv Helene Jensen
Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
liv.helene.jensen@hbv.no
Eklund, M.L., Paulsen, S.H., Sando M.K. & Jensen, L.H. (2015).
Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom.
Rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell. HBV skriftserie nr. 10, Drammen: Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Kan lastes ned fra http://bibliotek.hbv.no/skriftserien

Kvardagstrening
for personar med
Parkinsons sjukdom –

APP – Viktig
informasjon
Vi vil påpeike og rette opp i informasjonsfeil som
har vorte markedsført for vår app, blant anna på
vår nettside og i Parkinson poten. Appen er tilrettelagt for Iphone 5 og 6, og blir no tilpassa for Ipad. Vi
beklagar at det har vorte markedsført for at den er
tilpassa også for android, noko som ikkje er tilfelle.
Ellers er denne appen svært godt motteken både av
Parkinsons forbundet og frå pasientar som nyttiggjer seg av den. Den har i haust vore god etterspørsel også av DVD og minnepenn som ein kan
få ved å kontakte:
USH – Ål Bu- og behandlingssenter
v/Rita. O. Nestegard
Tlf. 91 66 37 52 elller ved mail:
rita.ohnstad.nestegard@aal.kommune.no
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Handbok i lindrande metodar

Debatten knyttet til LCP

av Rita Ohnstad Nestegard

av Grethe Skorpen Iversen

For å sikre god ivaretaking av den døyande pasient
og deira pårørande krev ein trygge og kvalifiserte
fagpersonar. Hol har i mange år hatt gode rutinar og
tradisjonar med lindring og palliasjon i livets sluttfase. Dei har og vore aktive i utviklingsarbeidet med
implementering av LCP og medikamentskrin i regi av
Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud.
Alle pasientar i bu- og behandlingssentra og i heimetenestene i Hol kommune skal sikras ei kvalitativt god medisinsk
behandling og omsorg ved livets slutt, uavhengig av kvar
dei bur. For å nå målet har det vorte utarbeida ei metodebok innan palliasjon, ei «Handbok i lindrande metodar».
Handboka er eit verktøy med prosedyrar innan palliasjon
og terminalpleie. Den inneheld retningsliner for medikament i livets sluttfase (medikamentskrin) og (LCP) Livets
siste dagar, etisk refleksjon, prosedyre for lindring og tiltak,
og brosjyre med informasjon og pårørandekonvolutt.
Boka har overføringsverdi for andre kommunar, og kan tilpassast den enkelte kommune. Det finst og ei utgåve med
ordinering av medisin og LCP berekna for legar.
Handboka er utarbeida etter ein tidlegare mal, etter inspirasjon av Kongsberg Kommune og Lindring i Nord – og
medikamentskrinet som er ein del av «Livets siste dagar».
Det er blitt ei omfattande kompetansepakke som inne-

held refleksjonsnotat som skal nyttas ved bruk av (LCP)
«Livets siste dagar» og ein pårørandekonvolutt som ein
gir til dei etterlate, saman med ei brosjyre som pårørande
får i den terminale fase; «Når en av våre nærmaste dør».
Dokumenta er lagra elektronisk og skjema er lagt inn i Gerica.
Handboka vil bli revidert jamnleg for at den skal være aktuell.

•
•
•

I desse dagar er ein i gang med å implementere kompetansepakka i Hol kommune. Det er interessant å sjå
resultata frå Nedre Eiker i samband med implementering av
kompetansepakka i Hol og i Hallingdal generelt.

•

Prosjektet er støtta med midlar frå Helsedirektoratet.

•

LCP I Nedre Eiker Kommune
Nedre Eiker var tidleg ute med implementering av LCP som
metode, og fyrst ut i Buskerud. Dei etablerte ein modell og eit
samarbeid mellom Lindrande eining og Høgskulen i Buskerud. Heimetenesta «eigde» pasienten og hadde hovudansvaret for kreftpasienten og dei palliative pasientane.
Lindrande eining bistod med veiledning og oppfølging når
ressurssjukepleierane/sjukepleiar trengte det i heimetenesta. Dei oppretta eit felles dokumentasjonssystem, LCP er
diagnoseuavhengig.

•

Dei positive erfaringane frå Nedre Eiker var blant anna:
• Pleie og medisinering ved bruk av LCP gav ei positiv
erfaring.

•

•

Det gav trygge rammer rundt terminalfase.
Personalet opplevde ei betre avklaring.
Hjelpepleiarane syntes det var lettare å veta kva som
skulle gjerast hjå pasienten ved å bruke LCP sine ulike
skjema.
Ein fann det lettare å finne informasjon om pasienten
når ein ikkje trengte å logge seg på ei datamaskin.
Hjelpepleiarane avlastar betre sjukepleiarane,
dei utfyller kvarandre betre.
Personalet meiner dei har auka hyppigheit av
munnstell og endrar oftare sengeleie til pasienten
etter innføringa av LCP.
Det er mogeleg at ein tidlegare oppdagar
«ikkje-oppnådde mål» i høve til lindrande behandling.
Pårørande blir tryggare når dei veit kven som jobbar
med pasienten.
Planen sikrar at den som kjenner pasienten best,
tek seg av pasienten i terminal fase.

Prosjektleiarar i Nedre Eiker er Ragnhild Tronhus Rhoden
og Ann Karin Johannesen.

Medio juni 2015 har det kome ei nasjonal endring frå
Kompetansesenteret for Lindrande behandling i
Helseregion Vest. LCP har fått norsk namn og heiter no;
«Livets siste dagar» og «Plan for lindring i livets sluttfase».
Dette er eit godt og dekkande namn.

«Livets siste dagar»
(LCP – Liverpool Care Pathway)
Eit verktøy som skal ivareta pasient og
pårørande i livets sluttfase. Ein belyser erfaringar
frå Hol kommune og frå Nedre Eiker ommune.
Handbok i lindrande metodar
for Hol Kommune
Dette er ei kompetansepakke til
helsepersonell som jobbar med palliasjon.
Tekst og prosjektleiar: Rita O. Nestegard.
Erfaringar med LCP frå Nedre Eiker
Tekst tilrettelagt av Rita O. Nestegard etter
løyve frå Ann Karin Johannesen og
Ragnhild Tronhus Rhoden (prosjektleiar).
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Bruk av LCP har til hensikt å kvalitetssikre omsorgen
for døende og deres pårørende. I sommerens norske
mediedebatt ble det uttrykt bekymring i forhold til bruk
av LCP i sykehjem, og spesielt for beboere med demens.
Kritikerne har pekt på for lav legedekning og at det
mangler nødvendige ressurser og kompetanse i sykehjemmene.
Bruk av LCP i sykehjem og til personer med demens
De fleste dødsfall i Norge skjer i sykehjem og er forventede
dødsfall. Uavhengig av diagnose, er det de samme vurderingene som må inngå i nødvendige beslutningsprosesser
rundt pleie og behandling til den døende. Før oppstart av
LCP må to kriterier oppfylles: Alle reversible årsaker til pasientens tilstand skal være vurdert, og det foreligger en tverrfaglig vurdering og enighet om at pasienten er døende. Personalet kjenner vanligvis beboerne godt, ofte gjennom år,
og vil være i stand til å gjenkjenne og vurdere symptomer
hos beboere med demens eller bevissthetssvekkelse, når de
syke ikke lenger selv kan gi uttrykk for hvordan de har det.
Legedekning
Det er avgjørende for oppstart og bruk av LCP at ansvarlig
lege er tilgjengelig og følger opp underveis. Kort sagt: Ingen
lege, heller ingen LCP.
Nødvendige ressurser og kompetanse
For å benytte LCP må hvert brukersted registrere seg, med
navngitt kontaktperson, ledelsesforankring og plan for
implementering. LCP er et verktøy som på ingen måte erstatter
personalets selvstendige, kliniske
vurderinger. Bruk av LCP forutsetter kompetanse i grunnleggende
palliasjon, der kartlegging og behandling av symptomer og plager,
samt god dialog med beboere og
pårørende er avgjørende.
LCP kan aldri erstatte manglende
kompetanse, men kan støtte opp
under og kvalitetssikre god praksis.
Les mer på kompetansesenterets
nettside under
www.helse-bergen.no
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Grethe Skorpen
Iversen, nettverkskoordinator for LCP,
Kompetansesenter i
lindrande behandling Helseregion
Vest og USHT
Hordalandz
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Bevisst og systematisk bruk av sang og musikk
av Marianne Graff og Trine Lise Aasheim

Sangene som de eldre har lært tidligere i livet, representerer viktige ressurser som også demensrammede har, men som ofte ikke blir hentet fram. Det er
viktig å se og forstå ”mennesket bak sykdommen”,
og det innebærer å se hvilke muligheter som fortsatt
finnes.

Marianne Graff er opprinnelig fra Rakkestad i Østfold, men har bodd mange år i Oslo. Hun er utdannet musikkfaglærer ved Barrat Due musikkinstitutt,
har kristendom grunnfag, og musikkterapiutdanning fra Norges Musikkhøgskole. Hun har
jobbet i mange år innenfor demensomsorgen.

Sang og musikk i et helseperspektiv
I mange år har vi hatt ulike oppdrag på sykehjem/institusjoner i Østlandsområdet, og erfarer at det mangler kunnskap og bevissthet om musikkens betydning og virkning,
spesielt i forhold til mennesker med demens. Endelig begynner ledere og politikere å få øynene opp for sangens/
musikkens betydning i eldre- og demensomsorgen, sier
musikkterapeutene Aasheim og Graff.
Helseminister Bent Høie uttalte blant annet følgende i
Stortingets spørretime 22. oktober 2014: «Terapeutisk bruk
av sang og musikk mot uro og depresjon ved demens viser seg
å kunne redusere både utagering og medikamentbruk hos
eldre».
Kari Kjønaas Kjos, leder i Helse- og omsorgskomitèen
på Stortinget, hevdet følgende (jmf. Aftenposten oktober 2014): «I dag finnes det ingen opplæringsprogrammer
som gjør at man kan integrere musikk og sang som en del av
omsorgstjenesten».

«God demensomsorg handler om å møte den enkelte
der han/hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte
tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling
og sykdomshistorie».
Formål med prosjektet: Opplæring av helsepersonell
i bevisst og systematisk bruk av sang og musikk, innenfor
et helhetlig behandlingsperspektiv, både som individuelt
tiltak og som miljøbehandling.

Vi har nettopp startet opplæringsforløp ved Songdalstunet, som er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. I tillegg vil Terneviga omsorgssenter i
Kristiansand delta i denne runden av opplæringsprogrammet. Det samme vil sykehjemmene i Hemsedal,
Hol og Ål gjøre. Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud,
Ål er samarbeidspart for gjennomføring i disse kommunene, sier Aasheim og Graff.

Ny modell for opplæring
• «Kortreist kunnskapsoverføring»; kunnskapsutvikling
og praksis skjer inne på sykehjemmet/avdelingen
hvor pasientene/beboerne bor og hvor personalet har
sitt virke. Dette gir umiddelbar overføringsverdi av ny
kunnskap til hverdagen på sykehjemmet.
• Enkelt og håndterlig miljøverktøy; en sangbok med
to cd-er, som er tilrettelagt og lett å bruke. Sangene
er kjente og kjære, og representerer en liten del av en
felles kulturarv.
• Langsiktig læringsprosess; observasjon, dokumentasjon, forankring og nettverksbygging vil være viktige
ingredienser.

Det er den daglige stimulering som har betydning for mennesker med demens. «Daglige doser» med sang/musikk
som gir gjenklang, henter fram friske funksjoner, skaper
trygghet og gir glede i en sårbar livsfase. Som en pasient på
en skjermet enhet sa etter ei av sanggruppene på et sykehjem i Oslo: ”Dette hjelper meg å huske flere ting som jeg
har glemt fra skoletida, - ja fra livet. Dette gir meg noe å
leve på”.
Trine Lise Aasheim er opprinnelig fra Kristiansand,
men har bodd det meste av sitt liv i Oslo. I tillegg til
musikkterapiutdanning fra Norges Musikkhøgskole,
har hun kristendom grunnfag, musikk grunnfag og
mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har
jobbet nesten ti år som musikkterapeut ved Hospice
Lovisenberg i Oslo.
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«Sang er ikke avkobling, men tilkobling til livet»
(Sitat J.R.Bjørkvold)
Programmet «Gjenklang» – et opplæringsprogram i
bevisst og systematisk bruk av sang og musikk for helsepersonell, er utviklet blant annet gjennom erfaringer
fra ulike prosjekter ved sykehjem i Oslo. Opplæringsprogrammet er fundamentert i Demensplan 2015, kap.2,
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Førebygging av fall
i heimetenesta

Fallførebyggande
nettverk

Nettverk for ressurssjukepleiarar
innan palliasjon og kreftomsorg

av Karoline Knigge

av Rita Ohnstad Nestegard

av Rita Ohnstad Nestegard

Pasientsikkerheitsprogrammet har fokus på førebygging av fall. Det er utarbeida eigne prosedyrar for dette
i institusjon (sjukehus og sjukeheimar).

Fallførebyggande nettverk - Læringsnettverket er
eit samarbeid mellom USHT- Telemark, Vestfold og
Buskerud.

USHT i Telemark tok initiativ til å tilpasse programmet for
fallførebygging i heimetenesta. Saman med USHT i Buskerud og USHT i Vestfold vart det danna eit læringsnettverk
med seks pilotar for utvikling, systematisering, registrering
og implementering av tiltak. Dei fire kommunane frå Buskerud som deltek er; Ål, Nore og Uvdal, Lier og Drammen.

Dei fleste ulykker skjer i heimane, slik er det også med fall.
Fall er ei utilsikta hending som kan føre til at ein havnar på
eit lågare nivå, uavhengig av årsak.

Palliativ eining ved Drammen sjukehus har ansvaret
for drift av Nettverk for ressurssjukepleiarar i Vestre
Viken sitt helseområde. Samarbeidsavtaler er inngått
mellom kommunane i Vestre Viken. Målet er å auka
samhandlinga og vidareutvikle fagkompetanse, til det
beste for pasientane og deira pårørande.

Nettverket hadde si andre samling i Drammen 26. mai
2015. May Britt Stenbro frå Osteoporosepoliklinikken
ved Drammen sjukehus innleia med førelesning om
osteoporose og fall. Lisbeth Kruge frå Nordicare orienterte
om aktuelle hjelpemidlar.
Pilotane presenterte sine prosjekt og kor langt dei hadde
kome i utviklingsarbeidet sitt. Det vart ei nyttig og inspirerande erfaringsutveksling. Læringsnettverket har si siste
samling i oktober.
Vi ser fram til god spreiing av resultata slik at fallførebygging
blir ein del av gode rutinar i omsorgstenestene. Presentasjonane frå nettverkssamlingane finn du på heimesidene
våre.

Fall viser seg å vere den hyppigaste ulukkesårsaka hjå eldre
over 65 år, og det kan få alvorlege konsekvensar for den
einskilde. Over 30 % av heimebuande dett minst ein gong
pr. år. Over 50 % av dei som er over 80 år dett minst ein
gong kvart år. Dei fleste fall skjer på dagtid og under gange
eller når ein flyttar seg på andre måtar. 40-60 % av dei fall
som skjer, krev medisinsk behandling, 13 % av desse har
ført til brotskader.
Det er omtrent 10 000 hoftebrot årleg her i landet. Kvart
lårhalsbrot fører til ein snittkostnad på ca. 5oo ooo,- pr.
person. I tillegg kjem kostnader med komplikasjonar som
følgje av skaden. Belastninga på den einskilde og deira
pårørande er stor. Systematiske og målretta tiltak kan
redusera førekomsten av fall med 20-60 % hjå heimebuande. Styrketrening og aktivitet gir styrke og balanse og
kan førebygge falltendens.
Samhandlingsreformen krev eit auka fokus på førebygging og tidlig innsats. Erfaringar internasjonalt viser at
halvparten av skadane kan førebyggast, dersom ein er i forkant. Målet for kampanjen «I Trygge hender» er å redusere
talet på pasientskader og gje ei sikrare og tryggare teneste.

Kompetanseheving er ein heilt sentral del av ressurssjukepleiarnettverket. Det same er tilnærma like prosedyrar
for behandling uavhengig av busetting og kommune.
Det skal være høg kompetanse innan palliasjon for pasientar og familie der dei til ei kvar tid oppheld seg, anten det er
i heimen, på sjukeheim eller på sjukehus. USH Buskerud er

representert i styringsrådet og har samarbeid med Palliativ
eining, Sjukehuset Buskerud, gjennom eit formalisert nettverk. Det er i nettverket etablert forpliktande samarbeid
med kommunane i Buskerud og spesialisthelsetenesta.
Nettverket møtest regelmessig for kompetanseutveksling/
heving tre dagar i året. Målsettinga for nettverket utover
kompetanse og fagleg inspirasjon, er å kjenne til kvarandre
og gje fagpersonar andlet å forhalde seg til.
Interessert i kurs og konferansar innan palliasjon
og kreftomsorg?
Gå inn på www.vestreviken.no og søk opp Nettverk for
ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg.

Demensnettverk
av Rita Ohnstad Nestegard

I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud,
UHST Drammen og USH/ Ål vart det etablert
demensnettverk for Buskerud i januar 2015.
Dei fleste kommunane i Buskerud var representert på fyrste samling, og det var stor interesse for
å vidareføre nettverket. Demensnettverket skal ha
faste samlingar to gonger i året.
Målet for nettverket er å informere dei kommunale kontaktpersonane om kva som rører seg på
nasjonalt nivå innan demensomsorgen og orientere seg om forskingsresultat. Det er også ei målsetjing å knyte kontaktar på tvers av kommunegrenser og få inspirasjon og hjelp til vidare arbeid
i eigen kommune.
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Digitalt natt-tilsyn

Mobil Pleie

av Oddveig Tveitehaug

av Oddveig Tveitehaug

Mobil Pleie er ein app på smarttelefonen som inneheld pasientjournalar og viktig informasjon om
brukarane i heimetenesta. Applikasjonen gjer det
mogeleg for dei tilsette i heimetenesta å ta med seg
delar av pasientjournalsystemet ut i heimane. Heimetenesta i Ål kommune starta opp med mobil pleie
våren 2015 og ser allereie god effekt av investeringa.
God tilgang på pasientopplysningar aukar kvalitet
på tenesteytinga og sikrar rett behandling.
Mobil Pleie gir til ei kvar tid tilgang til oppdatert informasjon, samt legg til rette for effektiv kommunikasjon mellom
dei tilsette i omsorgstenesta. Mobil Pleie har dei viktigaste
funksjonane for komplett rapportering ute hjå brukaren,
noko som er svært tids- og kostnadsbesparande. All informasjon blir kryptert og sendt / motteke via Norsk Helsenett
som er ein sikker kommunikasjonskanal.

Velferdsteknologi er eit nasjonalt satsingsområde,
og eit viktig verktøy i møtet med framtida sine utfordringar. Satsing på velferdsteknologi kan gi auka
livskvalitet for brukarane, høgare kvalitet på tenestene, innsparing for kommunane og ha effekt i forhold
til rekruttering.

Prosjektet si målgruppe
• personar i eigen heim eller omsorgsbustad som
kan nyttiggjere seg velferdsteknologiske
løysingar (primærbrukarar)
• pårørande til primærbrukarane
• tilsette i helse og omsorgssektoren

Ål kommune er i gang med å implementere velferdsteknologi i arbeidet for å betre kvaliteten i dei kommunale
pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstenestene. Behovsstyrt
velferdsteknologi i kombinasjon med organisering av
tenestene kan bidra til auka sikkerheit, tryggare brukarar,
pårørande og tilsette, og meir målretta og samfunnsøkonomisk utnytting av tilgjengelege ressursar.
Prosjektet rettar seg særskilt mot å prøve ut tekniske løysingar for å registrere og varsle personalet ved:

Prosjektet tek sikte på å vinne erfaringar med teknologistøtte til natt-tilsyn hjå brukarar med ulike somatiske og
kognitive utfordringar og i ulike buformer.

• Nattevandring. Når brukar forlet seng,
rom eller bustad nattestid

Dersom ein er ferdig med eigne pasientar for dagen, kan
ein hjelpe kollegaer som har mykje att på lista si. Informasjonen om tenesta til den aktuelle pasienten blir henta ned
via smarttelefonen.
Før heimetenesta fekk mobilane, skreiv dei ut lister før dei
reiste ut på oppdrag. Det sparar mykje papir og tid når dei
berre kan plukke med seg ein smarttelefon og ha tilgang
til den informasjon som ein treng. Personalet er svært
nøgd med den nye løysinga. Det vert opplevd trygt å ha all
pasientinformasjon tilgjengeleg med seg ute hjå brukaren.

Tiltaksplanen til pasienten legg grunnlaget for opplysningane i arbeidslista som blir henta opp på telefonen.
Helsepersonell kan til ei kvar tid finne oppdaterte opplysningar om tidligare besøk, medisinar og prosedyrar. I til-

Målet med Velferdsteknologi/Digitalt natt-tilsyn
• Auka kvalitet i kommunen si natt-teneste
• Auka tryggleik for brukarar, pårørande og
tilsette med ansvar for tilsyn på natt
• Betre ressursutnytting
• Brukarar med aukande bistandsbehov får utsett
tidpunktet for eit høgare omsorgsnivå

• Fall og/eller fråvær frå seng
Eit sentralt punkt er at løysingane skal tilpassast individuelt
for kvar brukar og den einskilde sin situasjon og behov.
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legg blir besøka dokumentert ute hjå brukaren i etterkant
av fullført oppdrag. Dette kvalitetssikrar dokumentasjon.
Dei tilsette treng ikkje hugse alt som har skjedd når dei skal
rapportere på slutten av vakta. Mobil App har letta arbeidet
med dokumentasjon vesentleg.
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Trykkmatte kan
liggje i seng/sofa,
eller eventuelt
på golvet framom
seng/sofa for å
varsle når brukar
bevegar seg ut av
denne.
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GPS-sporing med to-vegs kommunikasjon

Forebyggende tiltak for eldre hjemmeboende menn

av Oddveig Tveitehaug

av Borghild Ulshagen, Karsten Dideriksen og Ursula Småland Goth

Som eit ledd i satsinga med utprøving av velferdsteknologi, er Ål kommune i gang med å ta i bruk GPSsporing med to-vegs kommunikasjon. Ein slik type
GPS kan bli brukt til å spore brukaren, samt enkelt å
opne for to-vegs kommunikasjon. Målet med GPSsporing er at pasienten får behalde fridomen sin, og at
pårørande opplever større tryggleik for sine næraste.
GPS-eininga er på storleik med ei fyrstikkeske og kan puttast
i lomma eller hengast rundt halsen. Når brukaren trykker
på alarmen blir det oppretta tovegskommunikasjon mellom pårørande/tilsette, og brukaren. Det kan og oppret-

tast ei GEO-sone der det blir sendt melding til pårørande/
tilsette om brukaren bevegar seg utanfor ei definert sone.
Pårørande/tilsette kan enkelt logge seg på mobilen eller pc
for å sjå kvar brukaren er.
Mange personar med demens er vant til å gå i fjellet eller
bevege seg fritt ute, og opplever at sjukdommen kan avgrense fridomen. Demente som legg ut på vandring og ikkje
finn attende er eit utbreidd fenomen. Dei fleste blir funne i
god behald, men ikkje alle. Dette fører ofte til leiteaksjonar
og mykje bekymring for dei pårørande.
Når brukaren har GPS på seg, er det mogleg å fylgje personens bevegingar. Personvern skal beskytte menneske frå
overvaking, men regelverket har dei siste åra vorte lemplegare. Så lenge brukaren gir samtykke har ein lov å «spore»
personen når behovet oppstår. Målet med lovendringa er å
bidra til auka tryggleik, fridom og livskvalitet både for den
demente og deira pårørande.

Bakgrunn
Samfunnet står overfor store omsorgsutfordringer de
kommende tiårene. Statistikken (SSB) viser at antallet
eldre i Norge vil øke med gjennomsnittlig 13 000 pr. år.
Samtidig viser forskning at ensomheten er mest utbredt
hos personer over 80. Mange eldre opplever at deres ledsager eller venner har gått bort, barn har flyttet fra hjembyen og opplevelsen av ensomhet forsterkes. Forskningen
tyder på at menn opplever ensomhet oftere enn kvinner.
Ensomhet hos eldre er ikke bare en utfordring for kommunen, men også for hele lokalsamfunnet.
Mål og metode
Studien som ble gjennomført i Ål kommune hadde som
mål å belyse situasjonen for eldre menn over 80 og hvilke
tiltak Ål kommune kan iverksette for å forebygge eller
redusere opplevd ensomhet.
Studien benytter seg av en kvalitativ tilnærming som
inkluderer både fem semi-strukturerte intervjuer med
nøkkelpersoner i Ål kommune, et systematisk litteratursøk
samt en dokumentanalyse som inkluderer relevante data
fra Kommunehelsedata og Norgesdata.
Resultater
Ål kommune har en stor andel eldre aleneboende menn
som opplever ensomhet. Resultatene indikerer at disse
også opplever større utfordringer med å beholde eller
finne sin plass i bygdesamfunnet enn ikke-aleneboende
menn. Samtidig viser tilbakemeldingene at lokale aktivitetstilbud som arrangeres i kommunal regi, ivaretar eldre
kvinners behov bedre enn eldre menns behov. Aktiviteter
som ble nevnt som mulig ivaretakende og inkluderende for eldre menn var frivillig deltakelse i mindre selvstyrte prosjekter med historiske aspekt. Eksempel på slike er praktisk arbeid
knyttet til istandsetting og vedlikehold av historiske bygg
eller transportmidler.
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Konklusjon
Forebyggende tiltak bør tilrettelegges for alle befolkningsgrupper. Aktiviteter som ivaretar eldre mens behov kan
redusere opplevd ensomhet i denne gruppen. Aktiviteter
som inkluderer konkret manuelt arbeid og som fremmer reminisens bør prioriteres. Kommunens tverrfaglige
og tverrsektorielle planlegging bør inkludere målrettede
tiltak som kan fange opp eldre menns behov.
Resultata av studien vart lagt fram på Nordisk
Folkehelsekonferanse i Trondheim i januar 2015,
og er også presentert i tidsskriftet PLAN.
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Nytt frå UHT - Drammen

Nytt frå UHT - Drammen

Prosjekt knyttet til lokaliseringsteknologi

Demensbolig og velferdsteknologi

Drammen kommune er inne i innspurten i Trygge
spor prosjektet som avsluttes 31.12. Til nå har 53
personer med kognitiv svikt deltatt i utprøving av
lokaliseringsteknologi. Resultatene viser at dette har
medført større frihet og økt trygghet både for bruker, ansatt og pårørende.

Helsedirektoratet tildelte Utviklingssenter
for hjemmetjenester i Buskerud én million til
prosjektet: «Hjemmeboende personer med
demens med behov for boligtilpasning og
velferdsteknologiløsninger». Prosjektperiode:
01.01.13 – 30.06.15. Målgruppen er hjemmeboende personer med demens.

Det er 15 personer som kun har blitt fulgt opp av
pårørende.
Et annet prosjekt som avsluttes nå er utprøving av
en *app som er utarbeidet av Tellu. Hvorvidt denne
blir videreført er usikkert enda. Appen lastes ned på
en smarttelefon og gir personen med demens et
enklere brukergrensesnitt som gjør at personer i et

tidlig demensforløp mestrer den. Den har flere funksjoner blant annet en ”veiviser” hvor det kan legges
inn adresser som personen har behov for. Et eksempel kan være at personen skal til legen sin og blir
usikker på veien. Da kan han benytte veiviseren. Han
trykker først på ”veiviser” og så på ”lege”. Da kommer
det opp et kart som viser med en pil i hvilke retning
han skal gå og hvor adressen han skal til er markert.
Appen har også en gps. Pårørende kan laste ned en
annen app. Ved å benytte denne appen kan de lokalisere hvor den andre telefonen befinner seg.

Prosjektet skal belyse to fokusområder:
• Hvordan kan/bør eksisterende bolig tilpasses personer med begynnende demens og hvilke tilpasninger i
hjemmet bør vurderes i et demensforløp?
• Hvordan kan velferdsteknologiske løsninger/		
hjelpemidler muliggjøre at personer med demens
kan bo lengre hjemme?
Dette inkluderer utprøving av ulike hjelpemidler og
hvordan trygghetspakker kan tilpasses behovet til personer med demens. Prosjektet er nå inne i en avsluttende fase. Resultatene av prosjektet vil bli presentert.

*App = Applikasjon, et lite dataprogram tilpasset smarttelefon
og nettbrett.

Demensfyrtårn
Helsedirektoratet opprettet i 2012 tre demensfyrtårn i hjemmetjenesten. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud ble tildelt rollen som ett av dem.
Hensikten er å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen hos hjemmeboende personer med demens.
Denne oppgaven bidro til at en fikk en unik mulighet
til å iverksette planer om samarbeidsmøter med
tverrfaglige legemiddelgjennomganger mellom
bruker/pårørende, hjemmesykepleien, farmasøyt og
fastlege.
Arbeidet ble opprettet som et prosjekt med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Prosjektet er et
samarbeid mellom hjemmetjenesten i Drammen
kommune, fastlegene og Sykehusapotekene HF. En
rapport er under arbeid og forventes ferdigstilt i løpet av året.
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Demensomsorgens ABC

Abc-modellen

av Rita Ohnstad Nestegard

av Rita Ohnstad Nestegard

Demensplan 2015 har som satsingsområde å utvikle
Demensomsorgens ABC. Denne inneheld tre permar,
dei to første permane inneheld fagstoff om demens,
utgreiing og oppfølging av personar med demens.

På landsbasis er det no registrert ca. 20 000 deltakarar.
Buskerud har gode tal og mange deltakarar generelt.

Permane er også innom tema om pårørande sin situasjon
og korleis dei kan bli ivareteke best mogeleg. Heftene tek
for seg praktiske observasjonsreiskap og følgjer anbefalt
behandling og tenester som er nemnt som satsingsområder i Demensplan 2015.
Demensomsorgens ABC Miljøbehandling er den tredje
permen, og denne byggjer på kunnskap frå deltakarane.
Den tek utgangspunkt i personsentrert omsorg og metodar for utvikling av miljøbehandling i praksis, og omtalar
organisering av tiltak både på individ- og gruppenivå. Vi
anbefalar å gjennomføre denne permen i studiegrupper
der deltakarane arbeider i same avdeling eller i same eining (Aldring og Helse 2015).

Auka kompetanse blant alle som jobbar i helsesektoren
er viktig og USH er glad for å vere ein del av denne kompetansehevinga. Tverrfaglege rammer er bra for gode refleksjonar. Deling av kunnskap er eit satsingsområde for
utviklingssentera i Noreg.
ABC-modellen er eit opplæringstilbod til helse- og
omsorgspersonell i kommunane. Det vert gjennomført i
studiegrupper på arbeidsplassane. Det er Utviklingssenteret
for sjukeheimar i Buskerud, Ål Bu- og behandlingssenter,
som har ansvaret for å tilby og setje opp studietilbodet i
Buskerud. Ta kontakt med oss om du ynskjer å starte opp ei
gruppe på din arbeidsplass.

Eldreomsorgens ABC
av Rita Ohnstad Nestegard

ABC Aldring- og omsorg skal vere med å gje auka kompetanse for utvikling av helse – og omsorgstenestene i
tråd med utfordringane i kommunale tenestetilbod.
Aldring og omsorg er fyrste perm av studieopplegget i
Eldreomsorgens ABC. Ein les om dei ulike tema på eigen
hand og gjennomgår desse i studiegrupper på arbeidsplassane Det blir helde to fagsamlingar for kvar perm.
Kontaktperson Demensomsorgens ABC:
Gunn Elen Hansen
Gunn-elen.hansen@aal.kommune.no
Tlf. 90 40 83 38
Kontaktperson Eldreomsorgens ABC:
Rita O. Nestegard
Rita-ohnstad.nestegard@aal.kommune.no
Tlf. 91 66 37 52
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Permane har lagt vekt på oppgåver som er trekt fram i St. Meld.
29 (2012-2013) «Morgondagens omsorg». Aktiv omsorg, medverknad, respekt og verdigheit står sentralt. Opplæringa ser det
som viktig å forberede personale på at pasientane vert
skrive ut frå sjukehus tidlegare
enn før, at pårørande har ei
viktig rolle, samt bruk av frivillige i omsorga.

Stein på stein – 2015
Fagnytt frå Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud

Omsorgsbiblioteket
Oppstart av Omsorgsbiblioteket kom som følge av
en bestilling i Meld.st.29 Morgendagens omsorg. Her
gis de fem sentrene for omsorgsforskning en ny oppgave ved å være et dokumentasjonssenter med følgeforskning og formidling. Senere ble navnet endret fra
Dokumentsenter til Omsorgsbibliotek.

VISJON for Omsorgsbiblioteket er at de skal bidra til
bedre helse- og omsorgstjenester og økt status for
omsorgsarbeid gjennom kunnskapsutvikling.

Ved oppstart vil Omsorgsbiblioteket inneholde seks emner,
hvor hver region har redaktøransvar for hvert sitt emne. Vi
i Senter for omsorgsforskning Sør har fått ansvar for emnet
pasientforløp hvor Kjersti Karoline Danielsen er ansatt som
emneredaktør.
Omsorgsbiblioteket skal gjøre nyttig og relevant kunnskap
lett tilgjengelig for kommunene. Det skal presentere forskning, utviklings- og innovasjonsprosjekter, oppsummering
av kunnskap og offentlige dokument knyttet til ulike emner.
Arbeidet med utvikling av struktur og innhold er godt
i gang. De fem sentrene har valgt hver sitt emne. For oss i
sør er det Pasientforløp som er vårt emne og som Kjersti
Karoline jobber med. De andre emnene, med redaktøransvar
er som følger:
• Senter for omsorgsforskning Nord:
Helse- og omsorgstjenester til
den samiske befolkning
(redaktør: Anne Serine Fotland)
Brukermedvirkning
(redaktør: Rita Kristin Klausen)
• Senter for omsorgsforskning Midt:
Pasientsikkerhet
(redaktør: Rose Olsen)
• Senter for omsorgsforskning Vest:
Hverdagsrehabilitering
(redaktør: Oddvar Førland)
• Senter for omsorgsforskning Øst:
Velferdsteknologi
(redaktør: Kaia Paulsen)

Senter for omsorgsforskning-Sør
Senter for omsorgsforskning-Sør holder til både
ved Universitet i Agder, Campus Grimstad og i Pors
grunn ved Høgskolen i Telemark. Ledelsen for senteret holder til i Grimstad. Vårt distrikt omfatter fylkene
Buskerud, vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.
Jeg begynte i senteret i mars 2014 som vikar for
Bjørnulf Arntsen. Jeg har brukt året på å gjøre meg
kjent med de enkelte utviklingssentre ved å ha deltatt på de enkelte fag-og samarbeidsrådene. Dette
har vært veldig interessant og lærerikt. Det er utrolig mye god fagutvikling og forskning som foregår
rundt omkring.
I år har vi også fått revidert vår strategiplan, som
kan leses på www.omsorgsor.no. Vårt hovedfokus
i senteret er kunnskapsformidling, forskningsfaglig
bistand, veiledning og formidling. Vi er involvert i
ulike prosjekter i vår region – både med veiledere
fra HiT og fra UiA.
Senteret arrangerte i april en regional konferanse
med tittelen Aktiv omsorg – meningsfull hverdag?
Denne konferansen samlet rundt 60 deltakere fra
kommuner, Frivilligsentraler og utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi hatt fagkonferanser og samlinger for alle utviklingssentrene. Dette er viktige
møteplasser for utveksling av ideer, prosjekter og
samarbeid.
Vi samarbeider også internt i HiT og UiA med ideer
til nye forskningsprosjekter. Vi følger spent med nå
på det som kommer av muligheter fra Norsk Forskningsråd i det nye HELSEVEL programmet.
Jeg ser fram til videre
samarbeid framover!
Sommerhilsen fra Senter
for omsorgsforskning-sør
Torhild Gregersen,
Daglig leder
Torhild.k.gregersen@uia.no
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HELSELEIARPRISEN 2015

Sosiale mediar

av Borghild Ulshagen

Årets Helseleiarpris 2015 gjekk til kommunalsjef for helseog omsorg i Ål kommune, Karsten Dideriksen. Prisen blir
kvart år delt ut av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
(NSH) på deira årlege leiarkonferanse. Prisen skal «inspirere
og stimulere til auka fokus av god og tverrfagleg leiing i
helsetenesta».
Karsten Dideriksen vart nominert av avdelingsleiarane sine,
bl.a. med fyljande grunngjeving: Han har fått til mykje i Ål.
Han er tydeleg, synleg og samarbeider godt med politikarane.
Han er framover-lent og modig som leiar og han er god til å
sjå dei tilsette.
Helseminister Bent Høye delte ut den anerkjente prisen i
Oslo Kongressenter til stor begeistring frå delegasjonen frå
Ål kommune og salen for øvrig. USH gratulerer!

Vår lokale Facebook-side:

Kommunekontaktene – våre viktige samarbeidsparter
I hver kommune finnes kommunekontakt for Utviklingssentrene for sjukeheimar og heimetenester i Buskerud
(USHT). Kommunekontakten er en viktig samarbeidspart
og ett bindeledd for samarbeidet mellom USHT og den
enkelte kommune. Utviklingssentrene er glade for samarbeidet med kommunekontaktene. De er viktige for at en
skal få formidlet aktiviteten ut i kommunene, i tillegg til at
en får gode innspill tilbake.
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Kommunekontakten samarbeider om
å nå USHT sine mål og er:
• forpliktet til å spre informasjon (nyhetsbrev/
kursinvitasjoner og lignende.) som kommer
fra USHT til aktuelle ledere/medarbeidere
• kommunikasjonskanal for informasjon/behov for
undervisning og lignende fra kommunen til USHT
• sammen med leder ansvarlig for å formidle
endringer i kontaktlisten til USHT
• forpliktet til å delta i USHT’s samlinger for
kommunekontakter 2 + 1 dager pr år.
Om du ikke er kjent med hvem som er kommunekontakt for USHT i din kommune, ring øverste leder for
hjemmetjenesten eller institusjon i kommunen.
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UHT sin Facebook-side:

Det er viktig for USH å dele og spreie kunnskap og
kompetanse med andre.
Internett/nettsider og Facebook er viktige formidlingsvegar
for enkelt å kunne dele kunnskap med andre. Helsepersonell har eit ansvar for å halde seg fagleg oppdatert, men i
praksis veit ein at tida ikkje alltid strekk til. Vi håpar at våre
Facebook-sider kan oppdatere, gje små påfyll og inspirere
til vidare lesing av aktuelt fagstoff.
Vi minner óg om våre heimesider på:

Vil du auke di
formelle kompetanse?
Gå inn på www.hbv.no

Følg oss gjerne på instagram:
ush_buskerud

• www.aal.kommune.no
(søk på utviklingssenter for sjukeheimar)
• www.drammen.kommune.no
(søk på Skap gode dager)
Her finn du nyheiter, invitasjonar til kurs og ulike publiseringar frå gjennomførte eller pågåande prosjekt som me
håpar andre kan finne interessante og nyttige.
Gå også inn på www.utviklingssenter.no. Dette er den
nasjonale nettsida til utviklingssentra. Her finn du mykje
nyttig informasjon og gode verktøy til bruk i eigen kommune.
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Ål Bu- og behandlingssenter vart etablert som
Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud august 2008.
Utviklingssenteret er regionalt ressurssenter med
ansvar for å drive fagutvikling, forsking og kompetanseutvikling
innan kommunale helse- og omsorgstenester med særskilt
fokus på pleie og behandling i sjukeheim.

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud
Ål Bu- og behandlingssenter
Ål kommune
www.aal.kommune.no/utviklingssenter
www.utviklingssenter.no
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Fagutvikling, forsking og kompetanseutvikling
i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

