Kompetanseplan omsorg 2022

Hjemmetjenesten
Sykehjem
Vaskeri og kjøkken
Fysio- ergoterapitjeneste
Hjemmehjelp
Tjenestekontor
Dagsenter
Tekniske hjelpemidler ambulerende vaktmester

Innholdsfortegnelse
Handlingsplan 2022 omsorg .................................................................................................................... 2
Prioriterte satsningsområder eksterne kurs, etter og videreutdanning ................................................. 3
Assistenter til helsefagarbeider........................................................................................................... 3
Fagarbeider til sykepleier .................................................................................................................... 3
ABC opplæring ..................................................................................................................................... 3
Psykiske sykdommer i eldre år ............................................................................................................ 3
Kurs for veiledere til lærlinger ............................................................................................................. 3
Forbedringsagent ................................................................................................................................ 3
Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten ..................................... 4
Hverdagsrehabilitering ........................................................................................................................ 4
Veiledningspedagogikk-fokus individnivå ........................................................................................... 4
Avansert klinisk allmennsykepleie - Master ........................................................................................ 5
Andre videreutdanninger .................................................................................................................... 5
Videreutdanning og eksterne kurs oppsummering ............................................................................. 5
Prioriterte fokusområder og internundervisning 2022 ........................................................................... 6
Rekruttering og nyansatte ....................................................................................................................... 8
Innsatstrappa........................................................................................................................................... 8
Permisjon og støtteordninger ved videreutdanning ............................................................................. 10
Permisjon ved deltagelse på ABC kurs .............................................................................................. 10
Hospitering ........................................................................................................................................ 10

1

Handlingsplan 2022 omsorg
Kompetanse handler om å være i stand til å mestre oppgaver slik at det blir god kvalitet
på tjenestene vi tilbyr.
En hovedutfordring for kommunen vil være å beholde, videreutvikle og rekruttere
fagfolk med riktig kompetanse til å ivareta innbyggernes behov for tjenester.
Mange brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene har i dag mer omfattende
og sammensatte behov enn før. Dette påvirker behovet for kompetanse, dette gjelder
blant annet brede utdanninger på høyere utdanningsnivå for helse- og sosialfaglig
personellgrupper.
Regjeringen vil gjennom Kompetanseløftet 2020 bidra til at kommunene skal kunne
møte disse utfordringene. Formålet å bidra til en faglig sterk kommunal helse- og
omsorgstjeneste, og å sikre at sektoren har nok og kompetent bemanning. Prioriterte
satstingsområder henger sammen med virksomhetsplanen til omsorg og leve hele livet
planen.
Vi har de siste årene sett veldig god effekt av «månedens tema eller fokusområde» der
alle ansatte har fokus på samme tema. Vi viderefører derfor dette i 2022.
På sykehjemmet prøver vi også ut simulering som en del av opplæringen og synes det er
en god måte å lære på og som vi ønsker å videreutvikle enda mer og etter hvert spre til
de andre tjenestene.
I medarbeidersamtalene setter vi også fokus på kompetanse og kompetanseutvikling.
Hver ansatt har ansvar for å bruke den kunnskapen de har og søke ny oppdatert
kunnskap.
Vi har også en samarbeidsavtale med omsorgsforskning Sør der vi bistår i
forskningsprosjekt ved behov og deltar i flere fagnettverk i regi av USHT Agder –Øst.
Når vi skal lage kompetanseplan for 2023 er det ønskelig å være enda mer spesifikke på
følgende punkter:
1. Dagens kompetansebeholdning
2. Langsiktig kompetansebehov

Gi gjerne beskjed hvis det er tema eller fokusområder du mener vi bør ta tak i eller
kurs/ videreutdanninger du kunne tenke deg å delta på.

Vennlig hilsen lederne i enheten omsorg
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Prioriterte satsningsområder eksterne kurs, etter og videreutdanning
Assistenter til helsefagarbeider
Sektoren ønsker at flere assistenter skal utdanne seg til å bli fagarbeidere. Det kan søkes om midler
fra statsforvalteren. Interesse meldes avdelingsleder.

Fagarbeider til sykepleier
Det kan søkes om midler fra statsforvalteren. Interesse meldes avdelingsleder.

ABC opplæring
Kommunen har tidligere hatt flere studiegrupper med ABC opplæring og mange ansatte synes dette
har vært positivt. I 2022 har vi mye intern opplæring pågående og har derfor valgt å kun prioritere
oppstart av psykiske sykdommer i eldre år.

Psykiske sykdommer i eldre år
Tidligere har det vært krav om at halve gruppen må ha godkjent demensomsorgens abc perm 1 og 2
for å ta denne permen. Dette faller bort høst 22 og det vil derfor være mulig for flere å delta, permen
er også revidert. Det er samme arbeidsmetodikk som demensomsorgens abc. I permen legges det
vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med
psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og
omsorgstjenester. Permen består blant annet av:


Sårbarhetsfaktorer og forebygging



Depresjon i eldre år



Angst i eldre år



Psykoser i eldre år



Delirium i eldre år



Personlighetsforstyrrelse

 Bruk av legemidler og psykofarmaka hos eldre
Kurs for veiledere til lærlinger
Vi har som mål at alle fagarbeidere som veileder lærlinger skal få muligheten til å delta på to dagers
veiledningskurs. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder er kursholder.

Forbedringsagent
Har du en forbedringside og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Du er kanskje også
opptatt av pasientsikkerhet?
Regional forbedringsagentudannelse på Agder baserer seg på Helsedirektoratets Nordiske
forbedringsagentutdannelse og har 8 måneders varighet med oppstart høsten 2022. Deltakerne skal
lede en forbedring på egen arbeidsplass under utdannelsen. I utdanningen veksles det mellom
fysiske og digitale samlinger og deltakerne vil motta individuell veiledning av forbedringsarbeidet.
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Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten
Høst 2021 fullførte 6 sykepleiere dette studiet. Studiet er desentralisert og Froland ønsker å stille
som vertskommune i 2022. Studiet går over 2 semestre, totalt 20 studiepoeng. Det er ønskelig at
flere sykepleiere deltar da dette er veldig relevant kompetanse.
Studiet tar blant annet for seg:







Systematiske kliniske kartlegginger og undersøkelser
Akutte vurderinger og vitale tegn, NEWS
Smerter og smertebehandling
Medisinsk teknisk utstyr
Medisin og medisinsk vurdering
Involvering av pasienter, brukere, pårørende og sosialt nettverk på individ- og systemnivå

Hverdagsrehabilitering
Det er ønskelig at ansatte som skal inngå i «hverdagsrehabiliteringsteamet» tar 10 studiepoeng i
hverdagsrehabilitering hos VID. Studiet er heldigitalt og starter høsten 2022.
Studiet tar blant annet for seg:
 Teorier om aktivitet, hverdagsliv og mestring
 Internasjonale føringer og trender omhandlende aktiv/suksessfull aldring, autonomi m.v.
 Hverdagsrehabiliteringens hvem, hva, hvorfor og hvordan; organisering og gjennomføring
 Tverrfaglighet og samarbeid
 Samskaping og samarbeid med borger, familie/pårørendes, sivilsamfunn og lokalsamfunn
 Kartlegging og vurderingsredskap, med vekt på COPM
 Ny teknologi for å nå rehabiliteringens mål
 Etiske teori og refleksjon

Veiledningspedagogikk-fokus individnivå
For å styrke oppfølgingen av sykepleiestudenter i praksis ønsker sektoren at 2 nye sykepleiere
studerer veiledningspedagogikk høst 2022. Studiet er på UIA-Kristiansand, et semester og 10
studiepoeng. Ta kontakt med din teamleder om du er interessert i studiet.
På studiet lærer du blant annet:








Innføring i veiledningsbegrepet og veiledningstradisjoner
Grunnleggende kommunikasjon
Ulike veiledningstilnærminger med prinsipper og metoder
Praksisveiledning og praktisk yrkesteori
Didaktisk relasjonstenkning
Reflekterende prosesser
Bruk av video i veiledning
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Kommunen tilbyr kompensasjon på 2000,- for veiledere med paksisveilederkurs og 3500,- for
veiledere med formell praksisveilderkompetanse (min 10. stp.) for sykepleierstudenter.

Avansert klinisk allmennsykepleie - Master
I Dette programmet får du kompetanse for fremtidens helse-o g somsorgstjenester. Helsetjenesten
står overfor utfordrende oppgaver fremover. Tjenestene må utvikles videre slik at det er tilpasset de
ulike pasient- og brukergruppene.
I masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) kan du utvikle kunnskap og kliniske
ferdigheter slik at du kan ivareta AKS – funksjonen i helsetjenesten. Sykepleiere som tar mastergrad i
avansert klinisk sykepleie, kan søke om offentlig spesialistgodkjenning. Kommuner kan søke om
lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie.

Andre videreutdanninger
Meld ifra til din leder hvis du har ønske om å gjennomføre andre videreutdanninger enn det som er
oppgitt her. Hvert år søker vi kompetansemidler hos fylkesmannen i løpet av mars/april. Prioriterte
satsingsområder vurderes ut fra virksomhetens behov, men og ut fra tilgjengelige studier. Høsten
2023 startes det opp videreutdanning innen demens og eldreomsorg på UIA, vi ønsker derfor å
prioritere dette neste år.

Videreutdanning og eksterne kurs oppsummering
Hva

Hvem
Meld interesse
Meld interesse

Våren

6 – 8 ansatte i en studiegruppe

Våren

4
5
6

Assistent til fagarbeider
Fagarbeider til
sykepleier
ABC psykiske
sykdommer
Kurs for veiledere
Forbedringsagent
Avansert kartlegging
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Hverdagsrehabilitering

8

Veiledningspedagogikk

1
2
3

9
10

11

Avansert klinisk
allmennsykepleie
Andre
videreutdanninger
Grunnkurs for
fysioterapeuter i arbeid
med barn og ungdom 018 år

Pris pr stk

Veiledere til lærlingene
Meld interesse
2 stk fra sykehjemmet
2 stk fra hjemmetjenesten
2 fra korttid
2 fra hjemmetjenesten
2 fra fysio-ergoterapitjenesten
2 Sykepleiere som veileder studenter

Gratis
Gratis
Gratis
4880,-

12 000,- , men
gratis for
studentveiledere

Søknadsfrist

Våren
Kommer, så meld
interesse
1. juni 2022

1. mars – 1. juni
2022
«Først til mølla»prinsippet gjelder
dersom du er
kvalifisert i henhold
til
opptakskravet. Det
stenges for søking
når tilbudet er
fulltegnet.
20. april

Meld interesse
Meld interesse til nærmeste leder
hvis du ønsker å ta andre
utdanninger enn det som er nevnt.
Barnefysioterapeut
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19310,-

Våren

Prioriterte fokusområder og internundervisning 2022
Mnd
Våren

Kompetansetiltak
Innføring av Matilda

Mars-juni

Dokumentasjon

Jan-mars

Månedens tema
Tillitsskapende tiltak
Samtykke og tvang
Vold og trusler

Mars
April-Juni

Synskontaktkurs
Månedens tema
Brukermedvirkning og hva
er viktig for deg?

5. mai

Håndhygienedagen

Kompetansemål

Nytt digital bestillingsløsning for
kjøkkenet

Innkjøp

Måltidsplanlegger

IK-mat og risikoanalyse

Bestilling og levering

Dataanalyse og rapporter
Laget flere ulike kompetansepakker som
ligger i dossier ut fra stillingsprosent og
kompetanse, samt internundervisning.

Forebygge vold, trusler og bruk av
tvang.

Kjenne lovverk og prosedyrer
knyttet til samtykke og tvang.

Kunne gjennomføre en vurdering av
samtykkekompetanse.

God kunnskap om tillitsskapende
tiltak.

Kjenne kommunens prosedyre for
vold og trusler mot ansatte og
oppfølging i etterkant

Opplæring gjennom NAV

Gjennomføre pårørende
undersøkelse

Kjenne til verdighetsgarantien

Sikre at alle har min historie og at
den følges opp med tilrettelagte
aktiviteter

Basale smittevernrutiner – 11 tiltak

9. juni

Hva er viktig for deg dagen




Juni

Sommervikaropplæring






September

Fagdag gode pasientforløp











Vi ønsker å flytte oppmerksomheten
fra «hva er i veien med deg?» til
«hva er viktig for deg?»
Vi må bli flinkere til å lytte og til å
forstå hva som er viktig for den
enkelte pasient. Det fremmer god
helse.
Velkommen til Froland
Tildeling av tjenester, lovverk og
taushetsplikt
Hygiene og smittevern
Demens, tillitsskapende tiltak og
tvang
Film om tannhelse
Gerica og Qm+
Forflytning
Min arbeidsplan –RS
Brann og forebyggende brannvern
Geriatri – Hva kjennetegner den
skrøpelige eldre?
Lovverket
Hva gjør at vi når vi klarer å skape
gode overganger mellom
tjenestene?
Kartleggings og
vurderingskompetanse, med
eksempler fra praksis
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Målgruppe
Kjøkkentjenesten
Sykehjem
Hjemmetjenesten

Ansvar
Monica

Hjemmetjenesten

Hannelore,
Kathrine og
Gudrun
Janne, Helene og
Anne

Sykehjemmet

Synskontakt
Sykehjemmet

Fysioterapeut Gro
Janne, Helene og
Anne

Sykehjemmet
Hjemmetjenesten
Fysio- og ergoterapi
Alle

Anne sammen
med
hygienekontaktene
Marianne

Sommervikarer og
helgeansatte

Hjemmetjenesten
Korttidsavdelingen
Fysio- og
ergoterapitjenesten

Anne
Hannelore
Marit
Helene



September/
Oktober

Månedens tema
News

Oktober

Brann

November

Månedens tema
IPLOS

Høst

Månedens tema
Palliasjon

Høst

Tiltakspakke demens og
kompetanseheving
demensomsorg

Høst

Oppfølging gode
pasientforløp

Fokus på forebygging og brukers
ressurser

Dokumentasjon og faglige
begrunnelser

Kompetanse i å identifisere
forverring i pasientens kliniske
tilstand

Har grunnleggende ferdigheter i
måling av vitale parameter

Kunnskap om ABCDE prinsippene

Sepsiskriteriene

ISBAR

Dokumentasjon

Film (datarom)

Branninstruks (datarom)

Rømningsveier

Branntavle

Brannslange

Detektorøvelse

Registrere i Dossier på slutten
(datarom)
Vi planlegger også for å gjennomføre en
øvelse med brannvesenet.

E-læringskurs med innføring i
hvordan vurdere fokus og sette
riktig skår

Lunsjmøte med fokus på formålet
med IPLOS og interne rutiner

Sendt søknad om midler «livets siste
fase». Hvis denne søknaden går inn
må månedens tema på høsten
omdisponeres.
Tiltakspakke demens innebærer at:

Personer med demens som har fått
innvilget tjenesten får oppnevnt en
primærkontakt

Primærkontakten gjennomfører
månedlige oppfølgingsbesøk til
personen med demens. Disse
besøkene kommer i tillegg til
ordinær oppfølging fra
hjemmebaserte tjenester og har ca.
en times varighet

Pårørende inviteres til å delta på de
månedlige oppfølgingsbesøkene

På første hjemmebesøk anvendes et
skjema kalt «Min historie» for å
samle informasjon om pasientens
livshistorie

Ved hvert oppfølgingsbesøk
anvendes en sjekkliste for å
kartlegge endringer i pasientens
helsetilstand og demensforløp

Pasientens fastlege informeres om
endringer i helsetilstand via
kommunens og fastleges
elektroniske journalsystem.
Midler er søkt hos statsforvalteren.

Implementere årskontroll i gode
pasientforløp

Primærkontaktansvar
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Sykehjemmet

Janne, Helene og
Anne

Alle

Bjørn Torgeir
Per Helge
Marianne

Sykehjemmet
Hjemmetjenesten

Sykehjemmet

Janne, Helene og
Anne

Hjemmetjenesten

Hannelore

Hjemmetjenesten

Hannelore

Hele året

Hverdagsrehabilitering

Hele året

Helsefremmende
hjemmebesøk

Hele året

Innsatstrapp

Hele året

Heltid, årsturnus og
innføring av nytt
turnussystem

Hele året

Ferdigstille ledelse og
kvalitetsforbedring

Hverdagsrehabilitering skjer i et
tverrfaglig samarbeid der brukeren selv
setter målene for rehabiliteringen og
helseteamet arbeider sammen mot å nå
disse.
Helsefremmende hjemmebesøk er et
tilbud til hjemmeboende eldre som ikke
har andre tjenester fra kommunen. Målet
med besøket er at eldre skal leve et godt
og selvstendig liv.
Første besøk tilbys eldre det året de fyller
78 år. Besøket er frivillig.

Felles forum i Østre-Agder

Planlegge langsiktig for en
bærekraftig og tilstrekkelig
dimensjonert pleie – omsorgs og
helsetjenester

Egen arbeidsgruppe heltid

Ledelsen, HR og tillitsvalgte jobber
med rammebetingelser

Nytt turnussystem sammen med
IKT-agder

Ansatte skal få opplæring i
helsefremmende turnus og nytt
system

Kvalitetsprosjekt for internkontroll

Hjemmetjenesten
Fysio- og
ergoterapitjenesten

Hannelore

Fysio- og
ergoterapitjenesten

Gro og Torunn

Alle, men spesielt
fokus på
tjenestekontor

Marianne og Marit

Alle

Marianne

Ledergruppen

Marianne

Rekruttering og nyansatte
Prioriterte fagområder for rekruttering









Sykepleiere med videreutdanning i geriatri og demens
Sykepleiere med videreutdanning i lindring og kreft
Sykepleiere med relevant tilleggsutdanning
Sykepleier med relevant master
Vernepleiere med relevant tilleggsutdanning
Helsefagarbeidere med relevant tilleggsutdanning
Terapeut kompetanse i hverdagsrehabilitering
Teknisk kompetanse digitalisering og velferdsteknologi

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner ved nyansettelser, tilbakemeldinger kan gjerne gis
avdelingsleder. Introduksjonsdag gjennomføres i juni hvert år for ferievikarene og nye helgestillinger.

Innsatstrappa
Alle kommunene i Østre Agder har en felles utfordring med å planlegge langsiktig for en bærekraftig
og tilstrekkelig dimensjonert pleie – omsorgs og helsetjenester. Froland Kommune har i samarbeid
med Østre Agder kommunene vært med i prosjekt «Tjenesteutvikling for et bedre lokalsamfunn i
Østre Agder- en bærekraftig helse og omsorgstjeneste".
I den forbindelse har det vært et pågående arbeid med å lage en felles regional innsatstrapp, som er
en videreutvikling av omsorgstrappen. Mål med trappen er
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Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre



Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv. De laveste trinnene gjelder tjenester til alle
innbyggere uten vedtak, de neste gjelder vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller
hjemmebaserte tjenester. De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester




Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på trinnene
Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og tjenestene i trappen
Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen



Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene



Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling Underlag for dialog mellom
politisk og administrativt nivå



Metode for å prioritere aktiviteter og innsats



Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring

Målet er at kommunen skal forebygge mer og reparere mindre dvs en «venstreforskyvning» av
tjenester i innsatstrappen med økt satsning på tidlig innsats, forebygging og mestringstilbud for å
utsette eller redusere behov for mer omfattende og mer kostnadsdrivende tjenestetilbud. Trappen
synliggjør nivå av inngripen i folks liv.
Innsatstrappen bygger på endring.

Fra forestillingen om:
►Kommunen kan og skal løse offentlige oppgaver på egen hånd.
Til forestillingen om:
►Kommunen best når sine mål i samarbeid med relevante og berørte innbyggere og
lokalsamfunnet.
Fra en holdning om:
►Innbyggeren har rettigheter og plikter
Til en holdning om:
►Mennesker ønsker –så vidt mulig -å klare seg selv, og at vi derfor skal finne løsninger
sammen med innbyggeren med minst mulig inngripen i deres hverdag
Arbeidet med en tverrsektoriell innsatstrapp for Froland er i gang, flere ansatte og leder bidrar i
arbeidet.
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Eksempel på trapp

Permisjon og støtteordninger ved videreutdanning
Det er alltid ønske om mest mulig kompetanse hos alle ansatte. Permisjon og støtteordninger kan
likevel variere ut fra virksomhetens behov for kompetanse.
Hovedregel er at det gis fri slik som det beskrives i personalhåndboken til Froland kommune, dvs. to
lesedager før eksamensdagen og eksamensdagen. (HTA §14.4).
Når ansatte ønsker å studere kan det søkes om økonomisk støtte fra kommunens kompetansefond
og fylkesmannen. Hvis vi får støtte der, kan det brukes til bøker, studieavgift og eller fridager. Det vil
være avhengig av summen man får.
Hvis virksomheten mener å ha et stort behov for en type kompetanse der vi ønsker å gi støtte til
utdanning utover det som er nevnt her, vil alle ansatte informeres om muligheten til å søke på dette.
Den ansatte som får permisjon og støtteordninger står selv ansvarlig for å søke på skolen.
Vi må jobbe videre med gode ordringer for ansatte som ønsker å ta relevant videreutdanning.

Permisjon ved deltagelse på ABC kurs
Når en ansatt deltar på ABC kurs gis det fri med lønn de dagene det er samling, dvs. 2 dager. Går den
ansatte på fridagen sin får man dette kompensert med lønn. I tillegg gis det 8 timer lønn for arbeid i
grupper mm. ved når kursbevis kan fremlegges.

Hospitering
Kommunene får noen ganger tilbud til ansatte der de kan hospitere på sykehuset. Den ansatte må da
søke virksomhetsleder om dette. Det gis fri med lønn, eller kompensert lønn på fridager for inntil to
dager.
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