
 

 
 
 

 

 

Undervisningshjemmetjenesten i Troms 
Av Åshild Moen og Elin Albrigtsen 

 

 
Vi har den store glede å fortelle alle at Kvaløya 
og Nordøya hjemmetjeneste i Tromsø 
kommune har fått oppdraget som 
undervisningshjemmetjeneste i Troms. 
Forankringen av undervisningshjemmetjenesten 
finner vi i St.meld.nr 25 som ble skrevet i 2005-
2006, og nå er det realisert.  Det etableres i disse 
dager et slikt i hvert fylke, og helsedirektoratet valgte 
Tromsø kommune til å jobbe med dette prosjektet i 
Troms. 
                                                                                                                                                                     
I vår søknad la vi vekt på at Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste sammen dekket nesten hele 
mangfoldet blant de ulike målgruppene for den hjemmebaserte tjenesten.  Her inngår både 
eldreomsorg med utfordringer knyttet til omsorgsboliger der noen har behov for heldøgns 
tjenester samt det å gi tjenester i et område med store avstander, fergeruter og til dels spredt 
bebyggelse.  Vi gir også tjenester til unge fysisk funksjonshemmede samt utviklingshemmede 
som både bor i tilrettelagte omsorgsboliger eller i egne hjem enten alene eller sammen med 
familie. 
Det er knyttet store utfordringer rettet mot en fremtid der flere avdisse gruppene øker i omfang, 
og der det samtidig ser ut til å bli mangel på fagfolk og fagkompetanse. 
Brukergruppen og dennes behov for tjenester er svært sammensatt og med den varslede 
kommunehelsereformen vil tjenesten få økte krav til kompetanse og utvikling av tiltak innen 
behandlings-, pleie og omsorgstilbudet. Vår utfordring er i samarbeid med bruker, pårørende, 
brukergruppen, lokalsamfunn og spesialisthelsetjenesten å utvikle virkningsfulle, trygge og sikre 
tjenester til brukergruppen.  
 
Skrøpelige eldre med langtkomne aldersforandringer, flere sykdommer og fysisk og/eller mental 
svikt, gjerne med redusert sosialt nettverk vil utfordre tjenesten. Rett hjelp til rett tid og på rett 
sted forutsetter kompetanse og utfordrer også i forhold til etiske overveielser og våre noe 
standardiserte løsninger må utvikles til virkningsfull skreddersøm. 

Vi har sett en betydelig øking i antallet brukere under 67 år med langvarige og sammensatte problemer, og blant annet er det 
stor vekst i somatiske lidelser samt psykiatriske pasienter.  Flere av disse har betydelige hjelpebehov, og her er for liten 
kapasitet på tilrettelagte boliger til de som ikke lengre kan bo i egen bolig og som har store medisinsktekniske hjelpemidler.  

  
Også blant utviklingshemmede har det vært en øking siden kommunene overtok tjenesten til denne brukergruppen på 
bakgrunn av HVPU-reformen i 1991. Det har vært ei stor utbygging av tjenester og boliger til denne brukergruppen, men vi 
ser nå at gruppa endrer seg, og vi har fått mer kompleks gruppe med flere med lettere utviklingshemming, asberger eller 
autismespektret som har behov for litt andre tjenester.  
Det er bevilget 500 000 i to år for å etablere ordningen som i første omgang varer ut 2010.                                     
I tilsagnsbrevet legger Helsedirektoratet vekt på at tilskuddet er ment til å dekke: 

- Utvikle virkningsfulle, trygge og sikre tjenester til nye brukergrupper 
- Utvikle tilpassede læringsmiljø i en hjemmetjeneste med geografiske utfordringer  
       og kompleksitet i brukergruppen 
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- I samarbeid med undervisningssykehjemmet delta i fagutvikling og forskning og etablere gode rutiner og 
systemer for erfaringsoverføring av kompetanse 

- Heve kvaliteten i dag- og avlastningstilbudene 
 

Da prosjektperioden er kort, var det om å gjøre for oss å komme tidlig i gang, og allerede nå har flere fått tilsagn på 
prosjektmidler for flere små utviklingsprosjekt. Vi vil samarbeide tett med Undervisningssykehjemmet (USH) i Kroken med 
tanke på å få fortalt omverdenen, spesielt her i Troms om resultatene av disse prosjektene, og den store utfordringen er å få 
implementert den nye kunnskapen i praksis slik at dette faktisk fører til endringer og bedre kvalitet i pleie og 
omsorgstjenesten i kommunene.   

 
Prosjektlederne er nå på plass  i hver sin halve stilling; Elisabeth Sausjord er spesialsykepleier 
med lang erfaring fra eldreomsorg og prosjektledelse og Ketil Lennert Hansen er pedagog 
med mastergrad og har erfaring med yngre funksjonshemmede, utviklingshemmede og fra 
forskning. Sammen tror vi de kommer til å bringe prosjektet et godt stykke fremover selv på 
den korte tiden som er avsatt i prosjektperioden. 

 
Tromsø kommune deltar i arbeidsgruppen i Helsedirektoratet.  Gruppa skal utvikle strategi 
for videre organisering av UHT og USH etter 2010.  

 

  
 
 

 
  
 

Informasjonsmøte om studietilbudet Demensomsorgens ABC i Tromsø 
 

Fylkesmannen i Troms i samarbeid med Undervisningssykehjemmet i Tromsø inviterte til informasjonsmøte om 
”Demensomsorgens ABC” 18. november i Tromsø. Flere kommuner var representert; Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og 
Storfjord. Lyngen kommune koblet seg opp i et videokonferansestudio på Lyngseidet.  

ABC koordinator Betty Sandvik Døble, fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, orienterte om studietilbudet og  
psykologspesialist Arnfinn Eek, foreleste om ”Gode tilbud i demensomsorgen – nytt fra arbeidet i Demensplan 2015” 

En av målsetningene i Demensplan 2015 er å spre 
grunnkompetanse om demens til ansatte innen 
demensomsorgen i kommunene. I denne 
forbindelse har Helsedirektoratet støttet utviklingen 
av en bedriftsintern opplæringspakke – 
«Demensomsorgens ABC». Denne satsingen har 
hatt stor nasjonal suksess og det finnes i dag 
studiegrupper i 185 kommuner i Norge. I Troms 
fylke startet Nordreisa og Kåfjord kommune opp 
med studiegrupper for over 70 deltagere denne 
høsten. Harstad kommune startet også opp nå i 
oktober 2009. Så gjenstår det å se hvor mange 

studiegrupper som starter opp i Tromsø med omegn. Undervisningssykehjemmet i Tromsø har tilbudt seg å koordinere 
studieoppstart og seminarer i forbindelse med det 2-årige studiet. Vi håper å komme i gang tidlig på våren i 2010. Så da 
oppfordres fagsjefer i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen til å få forankret dette spennende studietilbudet på 
både administrativt og politisk ledernivå i egen kommune. Parallelt bør vi også arbeide med å motivere ansatte til å delta i 
studiesirkler, slik at det blir mange og godt sammensatte grupper. Undervisningssykehjemmet i Tromsø holder kontakten 
med kommunene som deltok på informasjonsmøtet.  
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Kjetil L. Hansen 
 



 
Salangen, Gratangen, Lavangen, Skånland og Kvæfjord kommune  
Av Marit Blekastad 
 

 

I Sør-Troms deltar fem kommuner i et prosjekt om kompetanseheving og kvalitetssikring i forhold til 
pasientrettighetsloven kap 4A. Den 8. oktober i år arrangerte Undervisningssykehjemmet i Tromsø i samarbeid med 
Fylkesmannen i Troms en dagskonferanse om kapittel 4A i Pasientrettighetsloven i Harstad. Deltakere var 56 ansatte fra 
Sør-Troms-kommunene. Dette var oppstarten på et prosjekt som kommunene i Sør-Troms nå er i gang med. Målgruppen 
for prosjektet er helsepersonell som kan fatte vedtak etter pasientrettighetsloven Kap 4A, og annet helsepersonell ved 
sykehjem/ i kommunene som forholder seg til pasientgruppen som mottar helsehjelp med hjemmel i kapittel 4A 

  
Både direktorat og fylkesmann peker på at kompetanseheving hos 
helsepersonell knyttet til pasientrettighetsloven Kap 4A er en viktig oppgave i 
2009. ”Å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, er et inngrep i pasientens 
selvbestemmelsesrett. Det er en faglig og etisk utfordring for helsepersonell å tilrettelegge 
helsehjelpen slik at respekten for pasientens integritet og verdighet ivaretas.”  Den enkelte 
kommune har et selvstendig ansvar for at pasientens rettsikkerhet blir 
ivaretatt, og for at kommunens personell har tilstrekkelig kompetanse på 
området. Fylkesmannen er både kopimottaker når det fattes vedtak om tvang,  

og kontrollinstans av den daglige praksis. Bestemmelsene i Pasientrettighetsloven har til formål å sikre nødvendig helsehjelp, 
men skal også forebygge og begrense bruk av tvang. Tema for konferansen fokuserte derfor på hvordan helsepersonell i 
eldreomsorgen kan møte hverdagen med dette utgangspunktet. 

  
Kommunene Salangen, Gratangen, Lavangen, Skånland og Kvæfjord har i etterkant av 
konferansen skrevet samarbeidsavtaler med USH Tromsø om å delta i det videre prosjektet. 
USH har ansatt egen prosjektmedarbeider for å koordinere projektarbeidet. Formålet 
med prosjektet er å sikre nødvendig helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse 
etter kap 4A i pasientrettighetsloven, og å forebygge og begrense bruken av tvang. 

 
Prosjektperioden varer fram til juni 2010. Kommunene har etablert egne prosjektgrupper 
sammensatt av  nøkkelpersoner i forhold til videre arbeid etter kapittel 4A i Pasient- 
rettighets loven. I løpet av prosjektperioden skal kommunene ha gjennomført 
kompetanseheving ved hjelp av kursmateriell utarbeidet av Helsedirektoratet, satt 
fokus på tillitskapende arbeid i hverdagen, og etablert internkontrollrutiner  i egen kommune i forhold til arbeid etter kapittel 
4A. I desember kobler prosjektkommunene seg opp på videokonferanse og utveksler erfaringer om prosjektet så langt. Det 
er også planlagt fysiske samlinger både for å  utveksle erfaringer og for å få faglig påfyll i forhold til aktuelle tema. 
Tanken er at kommunene i etterkant av prosjektet i tillegg til intern kompetanseheving også skal ha etablert et nettverk på 
tvers av kommunegrensene som de kan benytte i sitt videre arbeid både i forhold til kapittel 4A og i andre fagaktuelle 
områder. 
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Marit Blekastad 
prosjektmedarbeider 



 

Orienteringer: 
 

 

Senter for 0msorgsforskning  
Senter for omsorgsforskning er en integrert del av Universitetet i Tromsø. Formålet med 
senteret er å styrke praksisnær forskning, med spesiell vekt på eldres helse og levevilkår. For 
tiden er 6 forskningsprosjekter tilknyttet senteret. I tillegg skal senteret drive 
forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til 
kompetanseheving i omsorgssektoren. 
Undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenesten er viktige samarbeidspartnere 
for senteret. 
Senter for omsorgsforskning ønsker å være en fast bidragsyter til ”Nyhetsbrevet”, og senterets 
virksomhet vil bli nærmere beskrevet etter hvert.  

 
Utlysning ”Frie midler” 2010 
 Tiltaket ”Frie midler” videreføres for 2010. Det kan gis økonomisk støtte til fagprosjekt fra enkeltpersoner eller   personer 
sammen. Styringsrådet for Undervisningssykehjemmet i Tromsø fastsetter hvor mye av budsjettet som skal avsettes til frie 
midler hvert år, og har besluttende myndighet i forhold til tildeling av midlene. Små lokale prosjekt blir prioritert framfor 
store prosjekt. ”Demensfyrtårnet” lyser også ut midler, med samme Søknadsfrist; 15. februar 2010. Kriterier, 
satsingsområder og søknadsskjema finner du på www.Tromso.kommune.no/undervisningssykehjem    eller send e-post til  
ush@tromso.kommune.no 
 
 

”Fra idé til prosjekt.”   
USH Tromsø inviterer til kurset ”Fra idé til prosjekt” den 28. januar 2010. Har du en god idé, en tanke eller et tema som du 
gjerne kunne tenke deg å sette ut i livet men ikke har tid i det daglige arbeidet der du jobber, da er kanskje dette kurset noe 
for deg. Vi gir en introduksjon i hva som kjennetenger prosjektarbeid og en innføring i hvordan utarbeide en 
prosjektsøknad. Kurset er gratis egner seg godt for de som har tenkt å søke ”Frie midler” for 2010. 

 
 

Vårkonferansen 2010 
avholdes 17. mars 2010. Hovedforeleser er ikke helt avklart, men vi har spennende navn på blokka. ”Frie midler” 
prosjektene som presenteres holder høg faglig kvalitet og har stor overføringsverdi til alle som er opptatt av fagutvikling. 
Det er 10-års jubileum for Vårkonferansen, så programkomiteen forbereder seg på å feire! Merk dere datoen og sett av tid til 
denne konferansen. Endelig program kommer ut i løpet av januar 2010. 
 

 
 

Slik når du de ansvarlige i USH 
Konst. enhetsleder Kroken sykehjem; Viggo Larssen, tlf. 77 79 17 05, e-post: viggo.larssen@tromso.kommune.no 
 
Kontoret til USH er i andre etasje på Kroken sykehjem. Undervisningssykehjemmets e-postadresse  
er: ush@tromso.kommune.no  USH Tromsø sin hjemmeside er www.tromso.kommune.no/undervisningssykehjem   
 
FoU leder Toril Bülow Mobakken treffes på                              
telefon 77 79 13 04 og 480 34599, e-post: toril.b.mobakken@tromso.kommune.no  
Fagutviklingssykepleier Kirsti Hagen, tlf. 77 79 13 11, e-post: kirsti.hagen@tromso.kommune.no     
          
Demensfyrtårnet: Prosjektleder Anne-Margrethe Støback, tlf. 77 66 07 18 / 950 74831,  
e-post:    anne.margrethe.stoback@uit.no  
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      Nyhetsbrevet elektronisk: Kontakt undervisningssykehjemmets e-postadresse:  ush@tromso.kommune.no 

 

Elin Damsgård 
Daglig leder 
 


