
Hvem er vi ?

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  

USHT

Leder Helge Båtstad

Sigrid Olaussen ergoterapeut

Hild Ulvang sykepleier



Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste 

.



Organisering

Vertskommune 

Sør-Varanger

Hammerfest

Karasjok



Bakgrunn

 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal 

satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. 

Satsingen er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet.

 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er forankret i 

Omsorg 2020 og i Primærhelsetjenestemeldingen. 

 Fra 2016 – Ett utviklingssenter i hvert fylke i landet.

 Sør-Varanger kommune vertskommune for Finnmark sitt USHT



Samfunnsoppdrag

 Vi skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til 

fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene, som er:

 Demensomsorg (Demensplan 2020)

 Velferdsteknologi (Nasjonalt velferdsteknologiprogram)

 Eldre-reformen (Leve hele livet)

 Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby 

deltakelse i ulike nettverk. 



Vi skal 

● 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-, forbedrings-
og implementeringsarbeid

● Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, dette i samarbeid med Senter for             

omsorgsforskning,SOF



Pr. i dag driver vi med

 «Dette må jeg kunne»  Grunnleggende kunnskap for vikarer, assistenter m.fl.

 VIPS arbeidsmodell       Personsentrert arbeid satt i system i sykehjem og 

hjemmetjeneste

 ABC opplæring Kunnskap om personer m/demens, lindring og 

velferdsteknologi

 Demensnettverk for kommunene i Finnmark (i samarb. med Fylkesm. )

 Annet nettverksarbeid 

 Veiledning



Vår rolle ifht. eldrereformen 

Leve hele livet

 Et aldersvennlig Norge

 Aktivitet og fellesskap

 Mat og måltider

 Helsehjelp

 Sammenheng i tjenestene



Takk for oss!

Hild Ulvang, rådgiver Sigrid Olaussen, rådgiver

E-post: huv@svk.no E-post: siol@svk.no

Tlf.:     78 97 21 64 Tlf.:     78 97 21 84
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