Nyhetsbrev Mai 2016
Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester
Her følger litt informasjon fra Helsedirektoratet.
Utviklingssentrenes rolle i morgendagens omsorgstjeneste
Som vi skrev i nyhetsbrevet i februar oversendte Helsedirektoratet en innstilling til Helse- og
omsorgsdepartementet 15. februar, om Utviklingssentrenes videre rolle og organisering. Denne ble
skrevet på bakgrunn av evalueringsprosessen og de innspill som kom fra dere og ulike
samarbeidspartnere. I tillegg har HOD bedt om noen avklaringer og presiseringer som vi ettersendte
rett over påske. Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra både utviklingssentrene, Senter for
omsorgsforskning og fylkesmennene at det er viktig å få en rask og god avklaring av veien videre.
Dette har vi formidlet til HOD, som sier de jobber med politisk behandling, og at de håper å få avklart
saken før sommeren. Eventuelle endringer vil først trå i kraft fra 2017. Vi har forståelse for at dette
oppleves vanskelig for flere av dere. Vi oppfordrer til at dere jobber i tråd med de planene dere har
sendt. Så snart det foreligger mer informasjon vil vi sende ut et nytt nyhetsbrev til dere.
Årsmelding for 2015 fra utviklingssentrene
Årsmeldingene for 2015 har vært spennende og interessant lesing. De viser at dette har vært et
aktivt år. Dere har nådd ut til mange kommuner med ulike læringsnettverk, særlig i samarbeid med
pasientsikkerhetsprogrammet, men også med andre kompetansesentra og ut fra meldte eller
oppfattede behov. Vi ser at utviklingssentrene er pådrivere i mange prosesser og at dere bidrar til å
legge til rette for og samarbeide om forskning i kommunehelsetjenesten, hvor det er viktig å få ny
kunnskap.
Ved gjennomgang av årsmeldingene har vi oppsummert disse veldig kortfattet for å få oversikt over
aktiviteten. Det presiseres at dette er en kortfattet oppsummering der ikke alt som er gjort ved hvert
senter er med. Vi har valgt å legge denne ved nyhetsbrevet, slik at dere kan se hva de ulike sentrene
har jobbet med. Dette slik at dere kan ta kontakt med andre for å utveksle erfaringer, få innspill etc.
der det er aktuelt.
Tilskudd for 2016
Alle søknader og handlingsplaner er gjennomgått og tildelingsbrev er ekspedert herfra denne uken.
Ta kontakt om tilskuddsbrev ikke er mottatt innen rimelig tid.
Demensplan 2020
Rapportering fra Demensplan 2015 viser at mange utviklingssentre har vektlagt utviklingsprosjekt
innen demens. Ordningen med Demensfyrtårn er avviklet, i stedet er det i tilskuddsutlysningen
skrevet at det er ønskelig at alle utviklingssentrene har prosjekt/tiltak rettet mot demens, da dette
omfatter så stor del av brukergruppen innen sykehjem og hjemmetjenester. Første del av ny
nasjonal faglig retningslinje om demens kommer etter planen ut på høring/innspillsrunde til
sommeren. Flere tiltak fra Demensplan 2015 videreføres i Demensplan 2020, så som
dagaktivitetstilskudd, tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper og Demensomsorgens ABC.
Demensomsorgens ABC vil nå bli revidert, med større vekt på personsentrert omsorg, tvungen
helsehjelp og lindrende behandling. Helsedirektoratet jobber for øvrig nå med å planlegge og rigge
arbeidet med nye tiltak og satsingsområder i Demensplan 2020. Når HOD har avgjort
utviklingssentrenes framtidige rolle, vil vi komme tilbake med informasjon om hva dette vil ha å si for
arbeidet med Demensplan 2020.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Helsedirektoratet anbefaler at kommunene aller først går fra analog til digital trygghetsalarm og at
de tar i bruk varslings- og lokaliseringsteknologi(GPS), elektronisk medisineringsstøtte(elektronisk

medisindispenser) og elektroniske dørlåser(e-lås). Anbefalingene bygger på gode resultater fra 34
utviklingskommuner i Gevinstrealiseringsrapporten fra velferdsteknologiprogrammet som ble
publisert i februar. En rapport fra Oslo kommune publisert i april, Velferdsteknologi gir bedre
hverdagshelse, viser at velferdsteknologi og avstandsoppfølging gir fornøyde brukere, færre
hjemmebesøk og sykehusinnleggelser. Det kommer en ny gevinstrapport i slutten av 2016….. Flere av
utviklingssentrene har deltatt i ulike prosjekt for å prøve ut og vurdere ulike tiltak som presenteres i
rapporten.
Pårørendeveileder på høring
Helsedirektoratet arbeider med å utvikle en veileder om pårørendeinvolvering og støtte i helse- og
omsorgstjenesten. Veilederen skal være diagnoseuavhengig og inkludere barn som pårørende.
Målgruppen er helse- og omsorgspersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
Planen er at veilederen sendes på ekstern høring før sommeren. Utviklingssentrene vil stå på
høringslisten. Det er flott om dere vil gjennomgå veilederen og gi høringssvar

Kompetansetjenesten for Aldring og Helse planlegger en samling 1. og 2.11.2016 der tema er
Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og sannsynligvis Mitt Livs ABC. Følg med på deres
nettsider for nærmere informasjon.
Analyse av utviklingstrekk i helse og omsorgstjenesten
Helsedirektoratet har utarbeidet en analyserapport over utviklingstrekk innen
sykehjem/heldøgnsomsorgsplasser og hjemmetjenestene på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet. (Analyse av utviklingstrekk i omsorgssektoren.
Utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren IS-2469) Det er første gang det er laget en slik
rapport som heretter vil bli publisert årlig som en del av Helsedirektoratet sin følge med funksjon.
Rapporten blir offentlig medio mai på Helsedirektoratet sine nettsider.
Forskningsoppsummering
Helsedirektoratet lager også en årlig forskningsoppsummering. (Oppsummering av forskning, artikler
og rapporter fra omsorgsfeltet 2015. IS-2431) Dette er en samling av artikler og rapporter fra
omsorgsfeltet. Oversikten er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på hvilken kunnskap
Helsedirektoratet legger til grunn for sine vurderinger av utviklingen innenfor omsorgsfeltet.
Oversikten er delt i kapitler etter tema. Forskningsrapportene presenteres som sammendrag der
dette har vært mulig. Alle dokumentene er lett søkbare på nettet ved å skrive inn tittel og forfatter.
Samling for Utviklingssentrene i høst blir 19. og 20. oktober
Sett av dagene og meld inn ønsker for tema på samlingen. Samlingen i høst blir i Oslo, på hotell
Scandic Vulkan som ligger ved Mathallen overfor Grünerløkka.

Vennlig hilsen
Helsedirektoratet
Ved Siw H. Myhrer og Liv Tveito.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Siw H. Myhrer, mail siw.helene.myhrer@helsedir.no /tlf. 24163188

Vedlegg: Oppsummering fra årsmelding fra Utviklingssentrene 2015

