


Utvikling gjennom kunnskap 

Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten  
i helse- og omsorgstjenesten gjennom fag- og 
kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap,  
nye løsninger og nasjonale føringer.  
 



Satsningsområder 

• Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende 
 

• Faglig omstilling i tjenestene 
 
• Den nye hjemmebaserte tjenesten 
 
• Fornyelse og innovasjon 
 

   www.utviklingssenter.no  

http://www.utviklingssenter.no/


Vi oppfyller samfunnsoppdraget slik: 

• Legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling 
 gjennom ulike nettverk 

• Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis 
gjennom spredning av kunnskap; opplæringspakker  
 og abc-opplæring 

• Bidra til innovasjon og nye løsninger 
• Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings- 
 forbedrings- og implementeringsarbeid 
• Medvirke og tilrettelegge for praksisnær og relevant forskning 



Læringsnettverk 2018:  
Riktig legemiddelbruk   
Legemiddelsamstemming 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/


Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi 
Fra brukerbehov til ny løsning 

Lovverk og etikk 
Utprøvning og vurdering av bruk 

Overgang til drift 



 

 



Ballangen kommune 

OPPLÆRINGSPAKKE I LINDRENDE behandling 



OPPLÆRINGSGRUPPA 

2018 

 



GJENNOMFØRING  

 
1. MØTE:  
• Brukernavn og passord 

• Gjennomgikk 
opplæringspakken 

• Kontrakt 

• Avtalte videre 
treffpunkt- tid og sted, 
for hele perioden 

 

 

 

 



PRAKTISK 
GJENNOMFØRING 

 

• E- læring - fritiden  

• Refleksjon- arbeidstiden, 
avspasert time for time.  

• Kl 14- 16.  

• Reg deltakerne hver gang.  

 - tilstedeværelse 

 - opprinnelig vakt  

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Media_Player_Classic_MPC_With_Shadow_With_Numbers.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


PRAKTISK 
GJENNOMFØRING 

forts… 
 

2 timers refleksjonssamling etter 
hvert tema 
• Lindrende behandling og 

omsorg. Den profesjonelle 
yrkesutøveren 

• Diagnoser, symptomer, 
symptomlindring 

• Pårørende til pasienter som 
mottar lindrende behandling 
og omsorg 

• Lindrende behandling og 
omsorg til døende pasienter 
 



ERFARING FRA DELTAKERNE 

kunnskap som allerede 
ligger der 

AHA- opplevelser  
Reflektert over egne 
hendelser/ andres 

erfaringer/ egen praksis 
Videoeksemplene- inntrykk 

TID til å dele erfaringer 
Bevisst egen rolle i 
observasjoner og 
dokumentasjon 

Symptomer- stort tema- 
mer tid 

Pårørende viktig 

•- Skummelt/ vanskelig 

•- Føler på mangelfull kompetanse 

•- Pårørende «leter etter en 
sykepleier»  

•- Bevise at de er god nok 



Egen erfaring  

Lett å få deltakere på 
kort varsel 

Engasjerte 
medarbeidere 

Gode refleksjoner 

Læring for både ferske 
og erfarne 

Grunnlag for å ; 

• - se annerleder i møte med 
pas 

• - bredere observasjoner 

• - bedre dokumentasjon 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND 

http://wynnanne.blogspot.com/2014_12_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Å jobbe 
videre 

med….. 
 

Ledere-  bruke 
kompetansen 

•- sykepleierne tar de 
kompliserte        
 casene 

Deltakerne- vise sin 
kompetanse i det 
daglige 

•- refleksjoner 

•- rapportskriving 

•- etc 

Holdningsskapende 
arbeid.  

Endring over tid 
(tilstrekkelig ant 

sykepleiere i 
2030…??)  



 
SØKNADSMIDLER 

FRA 
FYLKESMANNEN 

 

Hjelp fra USHT- Nordland- 
ordlyden  

Prosjektet utføres i 
samarbeid med andre 

(USHT) 

Enhetsleder - formelen for 
å regne ut vikarutgifter  

Detaljert regnskap- 3 
prosjekter 

•- Reise 

•- Opphold 

•- Kursutgifter 

•- Vikarutgifter 

11- siders dokument…. 
Søknadssummen var på 

198 500kr,  

fikk 200 000kr 
  



ABC-opplæring fra Aldring og helse 
 
 

• Mitt livs abc 
• Demensomsorgens abc 

– Miljøbehandling 

• Musikkbasert miljøbehandling 
• Lindringens abc 
• Aldringens abc 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ttqxo1iS&id=158E1034CBAF78B8E1F1E747BD166469C2131C4D&thid=OIP.Ttqxo1iSxRfi9QNRFAdROgHaDd&mediaurl=https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/images/demensomsorgensabc_alle.width-1136.png&exph=531&expw=1136&q=demensomsorgens+abc&simid=607997385275278380&selectedIndex=0



