Ny kategoriinndeling på www.utviklingssenter.no
Se side 1 for prosjekter, side 2 for innsatsområder/aktiviteter og side 3 for forskning

Prosjekter: Hovedtema
Inndeling etter: fagområde (13)
Forklaring:
Tidsbegrenset arbeid, prosjektorganisert, definert prosjektleder, mål- og fremdrift kan synliggjøres.
Oppdateres hvert kvartal.
Skille mellom pågående og avsluttet (prosjektrapport og sluttrapport skal legges inn)
Ingen ytterligere underdeling, men tydelige ingresser og gode søkeord som gjør det enkelte prosjekt
søkbart.

1 Brukermedvirkning, pårørende- og frivilligarbeid
2 Demens
3 Ernæring
4 Etikk
5 Forebygging og helsefremming
6 Innovasjon og tjenesteutvikling
7 Lindrende behandling
8 Pasientsikkerhet
9 Psykisk helse og rus
10 Pasientforløp
11 Rehabilitering og habilitering
12 Utviklingshemmede
13 Velferdsteknologi

Kategoriinndeling januar 2018

Innsatsområder/aktiviteter: Hovedtema
Inndeling etter: metode/ arbeidsform/satsninger (8).
Forklaring:
Pågående, ikke-prosjektorganisert arbeid.
Hensikten er å gi innsikt i arbeidet knyttet til disse områdene i de enkelte USHT.
OBS: Kulepunktene under hvert tema er IKKE tenkt som et nytt nivå på nettsiden, men som
eksempler på områder som kan beskrives under det enkelte innsatsområde/aktivitet/kategori.

1 ABC-opplæring
F eks:
 Demensomsorg
 Mitt livs abc
 Velferdsteknologi
2 Bruker- og pårørendemedvirkning
F eks:



Pårørendeveileder
Veileder: Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

3 Fagnettverk
F eks:
 Demensnettverk
 Lindrende nettverk
 Velferdsteknologi nettverk
4 Innovasjon og tjenesteutvikling
F eks:
 Metodeveiledning
 Prosjektstøtte
 Facilitering av f eks workshops o.l
 Veileder/forskrift for ledelse og kvalitetsutvikling I helse og omsorgstjenestene
5 Kompetanseutvikling
F eks:
 E-læringskurs
 Opplæringspakker
 Utdanninger
6 Kunnskapsbasert praksis
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7 Læringsnettverk
F eks:
 Pasientsikkerhet/forbedring
 Pasientforløp
 Lindrende
8 Samarbeid med helseforetak og utdanninginstitusjoner
F eks:



Samarbeidsarenaer mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner
Råd og utvalg

Fane: Forskning
Inndeling etter: «eierskap»/ delaktighet (4)
Forklaring:
Skal være definert som forskningsprosjekt. Samarbeidende forskningsinstitusjon og
finansieringskilde skal fremkomme.
I skjemaet som benyttes for å melde inn forskningsprosjekter til nettsiden, kan det krysses av for en
av disse fire kategoriene:

1 USHT som eier av et forskningsprosjekt
2 USHT som part i et forskningsprosjekt
3 USHT som arena i et forskningsprosjekt
4 USHT som tilrettelegger for forskning gjennom f.eks. bistand til rekruttering
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