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● Demensplan 2020
● Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
forankret I Trygge Hender
● Kvalitet i tjenester til personer med
utviklingshemming
● Eldrereformen Leve hele livet

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt - målgruppe
helsefagarbeidere
Pilotprosjekt med 5 sykehjem ble avsluttet juni
2018, med svært god evaluering. Nå spres dette
videre i fylket i 2019 og 2020. Bergen, Voss og
Lindås er allerede i gang. 30 mentorer er ferdig
med opplæring og har fått kursbevis. 94 nye
kandidater er i gang med opplæringen.

Avsluttet forskning om tannhelse for
hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien delte ut et brev om gratis
tannhelseundersøkelse til 418 personer i en
hjemmesykepleiesone i Bergen. Oppfølging et år
i etterkant viste at kun 18 % hadde benyttet
tilbudet. Funn fra forskningen viser dermed at
det er et underforbruk av tannhelsetjenester i
denne gruppen.

Velferdsteknologi
Utviklingssenteret deltar i det nasjonale
programmet for velferdsteknologi gjennom 10kommunaesamarbeidet i Nordhordland. Flere
kommuner vil nå bli innlemmet i videreføringen av
dette programmet. Nye nettverkssamlinger og
forum for ressurspersoner er under arbeid og vil
bli meddelt så snart det foreligger.
Velferdsteknologiens ABC som ble gjennomført i
2017-18, vil ikke bli videreført på samme måte,
men USHT vil bistå kommuner som satser på
innbyggeropplæring på området.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
70 deltagere fra 9 kommuner deltar på siste
samling i læringsnettverk tidlig oppdagelse av
forverret tilstand i Bergen 12 mars.
Flere team har tatt i bruk ferdighetstrening og
simulering i kompetanseutvikling for å møte krav
til kvalitet og pasientsikkerhet.

Stor aktivitet i ABC-opplæringene
Denne våren er det tid for fagseminar 2 for alle
ABC-ene.
Demensomsorgens ABC perm 1:
• Kvam: 11.03
Demensomsorgens ABC perm 2:
• Voss: 19.03
• Kvam 20.03
• Samnanger: 25.03
• Askøy: 27.03
• Knarvik: 28.03
Mitt livs ABC:
• Os: 25.04
• Radøy: 06.05
• Voss: 07.05
• Masfjorden: 14.05

Ansatte ved USHT Hordaland
I 2019 er vi 4 ansatte, og 2 prosjektmedarbeidere
i til sammen 5,5 årsverk ved USHT Hordaland.

Vi håper dere vil følge oss i vårt nyhetsbrev
som kommer ut 4 ganger i året.

Vi ønsker dere alle en riktig
fin vår!
Følg oss gjerne
www.bergen.kommune.no/utviklingssenter
www.facebook.com/ushthordaland

