Mal for informasjon på hver enkelt senterside på www.utviklingssenter.no
På nettsiden www.utviklingssenter.no skal det legges inn informasjon om ansatte, kompetanse, nettverk,
fagarrangementer og kontaktpersoner. USHT må sikre at informasjonen er oppdatert før
rapporteringsfristen. (fra Rapporteringsskjema for rapporteringsåret 2017)
Bilde
Hver senterside skal ha bilde. Vi anbefaler et bilde av ansatte da vi har fått tilbakemeldinger på at dette gjør
siden mer personlig. Vi kan beskjære bildet om det er behov.
Se bilde på Buskerud, Telemark og Oslo sine sentersider for eksempel på bruk av bilder med ansatte.
Nøkkelinformasjon og kontaktperson
Sør for at nøkkelinformasjon er oppdatert, som besøks- og postadresse, kommunal nettside og Facebook og
annen informasjon dere ønsker her. Her skal vi også som før har navn og kontaktinformasjon på
hovedkontaktperson i senteret, samt i fylkeskommunen.
Informasjon om senteret
En kort beskrivelse av senteret, med satsnings-/innsatsområder. Få frem hvilken kompetanse som dere har
og vis hva dere jobber med. Tenk at dette skal være til hjelp for andre kommuner som leser dette og lurer på
hva dere kan tilby.
Se tekster på Buskerud, Nordland, Verdal og Åfjord sine sentersider for gode eksempler på hvordan dette kan
gjøres.
Informasjon om ansatte
Her sender dere oss en oversikt over ansatte med navn, tittel og yrkestittel, kontaktinformasjon og stikkord
for hva hver enkelt kan kontaktes om. For eksempel demens, ABC-opplæring, læringsnettverk. Hvem skal
med? For noen vil det kanskje være aktuelt å liste opp alle ansatte, for andre bare et utvalg.
I Oslo for eksempel er vi flere ansatte enn finansiert av ordningen, vi har derfor gjort et utvalg og listet opp
koordinatorene for innsatsområdene. Det er de vi tenker det vil være mest effektivt for de som søker
informasjon å ta kontakt med.
Nettverk og fagarrangementer 2018
Her lister dere opp nettverk i regi av senteret og fagarrangementer som dere arrangerer. Det holder med
kulepunkter. Tenk hva som er interessant for kommunene i fylket.
Det vil også komme en kalenderfunksjon på hver senterside, der man kan legge inn kommende
arrangement/kurs/konferanser som senteret skal arrangere i fylkeskommunen.
Samarbeidspartnere
De fleste sentrene har mange samarbeidspartnere. Her lister dere opp faste samarbeidspartnere, som for
eksempel Fylkesmannen og Senter for omsorgsforskning (SOF).
SOF har spurt om de enkelte USHT-sentrene kan skrive hvilket regionalt SOF de samarbeider med.

For eksempel på utfylling av mal, se Oslo sin senterside.
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