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Samfunnsoppdrag 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt 
overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke 
kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og 
kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye 
løsninger og nasjonale føringer.

Nasjonale satsingsområder for 2019: 

• Demensplan 2020

• Pasientsikkerhet  og kvalitetsforbedring

• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

• Leve hele livet – Kvalitetsreform for eldre

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://abc.aldringoghelse.no/
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre




Leve hele livet –
Kvalitetsreform for eldre

Innsatsområder:

• Et aldersvennlig Norge

• Aktivitet og fellesskap

• Mat måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng i tjenestene

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/leve-hele-livet-skal-gi-eldre-en-trygg-og-aktiv-alderdom/id2600245/


Våre kompetanse - og erfaringsområder

• Demensomsorg

• Velferdsteknologi

• Universell utforming

• Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

• Kunnskapsbasert praksis

• Tannhelse

• Ernæring

• Aktiv omsorg

• Omsorg ved livets slutt

• Forebyggende hjemmebesøk

• Hverdagsrehabilitering

• Internasjonalisering

• Konferanser og nettverk

• Undervisning/workshops

• Læringsnettverk

• Ideutvikling/tjenesteutvikling

• Søknadsarbeid

• Brukermedvirkning 

BRUKERMEDVIRKNING: 
HVA ER VIKTIG FOR DEG?



Nettverk og møteplasser

• Årlig møte med kommuneledelsen

• Fag og samarbeidsråd

• Helse og omsorgskonferanse

• Workshops 

• Fagdager

• Nettverk med kommunekontakter om ABC opplæring

• Nettverk universell utforming

• Nettverk velferdsteknologi 

• Læringsnettverk i pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid



Aktiviteter

• Demensomsorgens ABC - 300 deltakere fra 16 kommuner

• Mitt Livs ABC – 270 deltagere fra 14 kommuner

• Velferdsteknologiprosjekt - 17 kommuner

• Læringsnettverk i Ernæring og 
legemiddelhåndtering?

• Digital opplæringspakke i lindrende behandling 
for helsefagarbeidere – 4 kommuner har fått opplæring. 



Hva kan vi bidra med ?

1. Fasilitering og veiledning

2. Prosjektarbeid

3. Forbedringsarbeid

4. Læringsnettverk som metode

5. Brukerinvolvering

6. Universell utforming

7. Forebygging (Eks. forebyggende 
hjemmebesøk/tannhelse etc)



Takk for oppmerksomheten!
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