Mal for beskrivelse av prosjekter og andre større aktiviteter til nettsiden
www.utviklingssenter.no
I skjemaet på neste side skal du skrive inn tekst om prosjektet eller aktiviteten som skal publiseres på
nettsiden. Tenk at du skal motivere og inspirere kollegene dine i andre hjemmetjenester og
sykehjem til å starte liknende aktiviteter. Teksten skal gi dem lyst til å finne ut mer – for eksempel å
ta kontakt med dere eller lese rapporten.
Skjemaet skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 mnd. etter prosjektets/aktivitetens start.
Beskriv hva dere planlegger å gjøre.
Etter avsluttet prosjekt/større aktivitet skal teksten revideres og skjemaet sendes inn på nytt. Da
legger du vekt på
1) Hva dere gjorde/tiltak
2) Resultater
3) Utviklet materiell
4) Send med sluttrapport/evt. link til (nett-)artikkel og annet materiell som kan publiseres på
nettsiden. All aktivitet skal avsluttes med en sluttrapport, artikkel eller annen skriftlig
dokumentasjon. Vi anbefaler en kort og konsis prosjekttekst. Prosjektbeskrivelsen som publiseres ved
oppstart og sluttrapporten som publiseres ved avslutning kan inneholde mer utfyllende informasjon.
Definisjon prosjekt/aktivitet
Prosjekt vil i denne sammenheng si et arbeid med et definert mål, som oftest innenfor en planlagt
tids- og ressursramme.
Andre aktiviteter kan være opplæringstilbud (som kanskje gjentas med jevne mellomrom),
læringsnettverk m.m. Det vil bli opprettet en egen fane på nettsiden for dette.
(Se også oversikt kategoriinndeling.)
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1. Beskrivelse av prosjektet / aktiviteten
(Bruk navnet på prosjektet /
aktiviteten hvis det er konkret
nok. Overskriften må gjøre det
lett å skjønne hva det handler
om. Stikkord: Hva? For hvem?)

Overskrift

Hva er det viktigste dere skal
gjøre/har gjort og oppnådd?
(Sett leseren inn i hva det
handler om, slik at de blir
inspirert til å lese videre)

Ingress

(NB! Ingress skal være kort,
gjerne maks to setninger)
Hvorfor starter dere med
akkurat dette?
(Bakgrunn – beskriv kort hva
som gjorde at det var behov for
dette tiltaket)

Bakgrunn

Hva ønsker dere å oppnå?

Mål

(Hva er målet med dette?)
Ved oppstart: Hva skal dere
gjøre?
Ved avslutning: Hva gjorde
dere?
(Tiltak og gjennomføring – vær
konkret slik at det er lett for
andre å se for seg arbeidet
deres, og bli inspirert.)
På hvilken måte har prosjektet
bidratt til utvikling gjennom
kunnskap?
Hvilke erfaringer har dere
gjort, som dere tenker at
andre kommuner kan ha nytte
av?
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Metode / tiltak

Hvilke tiltak kan igangsettes
for å spre kunnskapen til hele
kommunen/evt. andre USHT
sentre?
Ved avslutning:
Hvilke resultater har dere
oppnådd?
(Her beskrives kort resultatene
av arbeidet.)

Resultater ved avslutning av prosjektet/aktiviteten

(All aktivitet skal for øvrig
avsluttes med en sluttrapport,
artikkel eller annen skriftlig
dokumentasjon – se siste pkt)
Samarbeidspartnere
Annet

2. Fakta om prosjektet / aktiviteten
Denne informasjonen gjør at prosjektet / aktiviteten blir knyttet til riktige kategorier og menyer på
nettsiden.
Kontaktperson ved USHT
(med e-post)
Planlagt tidsperiode
Status
(pågående/avsluttet)
Hovedtema
(for eksempel Demens)
(Se oversikt kategoriinndeling
for prosjekt og aktiviteter.
Listen er ikke uttømmende)
Søkeord (NB! Viktig)
(for eksempel demens,
miljøbehandling, musikk)
Utviklingssenter.
Navnet på USHT.
(Rolle til USHT: ansvarlig/
samarbeidspartner. Når USHT
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er samarbeidspartner: Hvem er
ansvarlig? Differensiere mellom
USHT som eier, part, arena og
tilrettelegger)
Forskning
Ja eller nei.
Kategori 1, 2, 3 eller 4.
Se oversikt kategorinndeling.
Finansieringskilde
Ved oppstart: Planlagte
verktøy / materiell
Ved avslutning:
Utviklet materiell
En film, bok, hefte, app. etc.?
(ja eller nei)
All aktivitet skal avsluttes med
en sluttrapport, artikkel eller
annen skriftlig dokumentasjon.
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