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Målgruppe: ledere og helsepersonell

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Hvordan arbeide systematisk med forbedringsarbeid



Konferanser, kurs og opplæring (kunnskap og erfaringsdeling)

ABC opplæring ( undervisning, selvstudium og erfaringsdeling) 

Fagnettverk (nettverk for demenskontakter, system-ansvarlige i 
Profil) ( kunnskap og erfaringsdeling)

Læringsnettverk (systematisk arbeid med endring: kvalitets-
forbedring og pasientsikkerhet)

Råd og veiledning

30.09.2019

Metoder og verktøy



Samiske kulturforståelse og den samiske pasienten

Demensplan 2020

Innovasjon og velfredsteknologi

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av 
pasientsikkerhetsprogrammet

Kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Leve hele Livet

30.09.2019

Nasjonale satsinger 2019 for 

USHT Troms (oppdragsbrevet fra helsedir.)



•

Demensdagene i Tromsø 2019 17.-20. sept,  www.demensdagene.no

Demensnettverk 17.-18. sept: alle demenskontakter i fylket

Eldreomsorgens ABC Geriatri: oppstarseminar høst 2019; Nord og Tromsø 

region (9 kommuner)

30.09.2019

Demens:

http://www.demensdagene.no/


30.09.2019

Innovasjon og velferdsteknologi

Innovasjonsprosjekt og 

prosjektledelse, oppstart 

kompetansebygging og læringsnettverk høst 

2019, knyttes mot satsingsområder i Leve hele 

livet

Velferdsteknologikonferansen 22.-23. 

mai på Finnsnes  i regi av Fylkesmannen
USHT deltar i program og arr. Komiteen

Vårkonferansen 2. april 2019

Hovedtema: innovasjon og musikk



30.09.2019

Læringsnettverk: 

Rehabiliteringskompetanse i Troms
http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering

I samarbeid med Løkta , Nov 2018 -

juni 2019

3 samlinger, Sted: Finnsnes

http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering


30.09.2019

Kvalitetssikring av legemiddelbruk

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang 

til eldre i Nord-Troms

Periode november  2018 –
mai 2019 

3 samlinger og et 
avslutningsseminar 27. mai

Sted: Sørkjosen og Tromsø

Legemiddelkonferanse i Troms
I regi av legemiddelnettverket i Tromsø 23. oktober 2019 hovedtema  

"Smertemedisin - akutt, kronisk og terminal«              https://www.deltager.no/legemiddelkonferansetromso2019

https://www.deltager.no/legemiddelkonferansetromso2019


Læringsnettverk i Tidlig innsats og systematisk klinisk 

observasjonskompetanse

Samarbeid med Harstad kommune, tilbud til alle Sør-Troms kommunene, 

våren 2019

Utarbeide nasjonal 

kompetansepakke  på 

oppdrag fra Helsedir

i samarbeid med USHT 

Rogaland, Akershus og Oslo



 

Velkommen til informasjonsmøte om «Mitt livs ABC» 

Sted: Linken Besøksadr.: Siva Innovasjonssenter Tromsø, Sykehusveien 23 

Tid: 15.2.18 kl. 09.30 til 12.00 - Det serveres lunsj kl. 11.30   

 

Aldring og helse ønsker i samarbeid med USHT Troms å invitere til et informasjonsmøte om 

Mitt livs ABC.  

Opplæringen er tiltenkt alle som er tjenesteytere til barn, unge, voksne og eldre med 

utviklingshemming. Dette kan være ansatte i botjenester, på dagsenter, på vernede 

bedrifter, avlastningstilbud, barnebolig, barnehage og skole.  

Opplæringen er basert på å lese fagstoff i en perm med 10 temahefter, drøfte det heftet 

som er lest i tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper og å delta på to seminar – et ved 

oppstart og et ca. halvveis i opplæringen.  

En opplæringsperiode er på ca. et år. Det vil være mulig å ta fordypning etter at perm 1 er 

gjennomført. Man kan også ta Helsefagarbeiderutdanning med ABC til fagbrev. 

Gå inn på www.mittlivsabc.no for mer informasjon.  

 

Det er også muligheter for deltagelse på videokonferanse for dette møtet. 

Påmelding til: elisabet.sausjord@tromso.kommune.no. Meld fra om du/dere kommer til 

Tromsø eller om dere deltar via videokonferanse. 

 

Med vennlig hilsen  

Elisabet Sausjord USHT, Troms 

Turi Stapnes, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse             

     

Vinterlys 21. februar 2019
Hovedema: Samarbeid med pårørende

Mitt Livs ABC: 
5 kommuner, samling mars og 

september 2019

Læringsnettverk i forhold til avtale 

styring (Kvæfjord kommune) høst 2019



Helhetlig pasientforløp
Leve hele livet
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↑ ↑ ↑ ↑  Velferdsteknologi ↑ ↑ ↑ ↑

Dokumentasjon av helsehjelp



Ansatte i USHT Troms


