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«Danne supergruppe blant personalet –
dokumentasjonsoppgradering i Profil»

Ingelin Abelsen, Helen Lorentzen
Berg Sykehjem
Ingrid Bjerkås vei 3
9385 Skaland

«Dokumentasjon av helsehjelp»

Sissel Fenes
Enhetsleder, hjemmetjenesten. Harstad kommune
Heggen Alle 13
9406 Harstad

Med dette prosjektet vil vi kvalitetssikre at dokumentasjon av
helsehjelp er etter gjeldene lover
og regler, ved å øke kompetansen og forståelsen for
dokumentasjon av helsehjelp blant de ansatte.
«Meningsfulle dager med VIPS som verktøy»

Vi er alle ulike og VIPS modellen peker veien mot personsentrert
omsorg i praksis.VIPS er med på å styrke brukermedvirkningen.
«Glad i mat»

Prosjektet har som mål å forbedre ernæringspraksisen i
hjemmetjenesten ved å skape ensartede rutiner for kartlegging,
forebygging og behandling av underernæring. Et utvalg brukere
får målrettet ernæringsoppfølging med mål om å forhindre
vektnedgang og fremme matinntaket, samt at personalet får
internundervisning i ernæringsarbeid.
«Samarbeids på tvers av øyer og generasjoner i et levende øyrike»

Vi vil etablere et fast samarbeid mellom skole og helse, der vi
ønsker å dele kompetanse og erfaringer med hverandre. I
prosjektet ønsker vi fokus på fellesaktiviteter som kan skape
trivsel og glede. F.eks spillteknologi. Vi tenker elever er
ressurspersoner i dette.

Irene Hagen
Sykepleiertjenesten Avd. Boas
Råsjøvn.
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Forprosjekt: «Kompetansehevende tiltak innen dokumentasjon i
pleie- og omsorgstjenesten i Karlsøy – Utvikling av et
opplæringshefte for superbrukere»

Monica Nyrud og Marit Sørensen
Karlsøy sykehjem
Nordgårdvn.
9130 Hansnes

Vi ønsker i prosjektet å lage ett opplæringshefte til opplæring av
superbrukere i profil. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med
superbrukere i profil, som i dag jobber på sykehjemmet.
«Antidepressiva i sykehjem»
Prosjektet vil se på effekten av gradvis nedtrapping av antidepressiva
samtidig som man setter i gang individualiserte miljøtiltak. Kartlegging
før, under og etter avslutning av medisiner vil føre til at man fanger opp
de som eventuelt skulle få økte depressive symptomer som følge av
avslutningen.
«Nærhetsrommet»
Vårt prosjekt «nærhetsrommet»skal bidra til god livskvalitet og
mestring for beboerne i naturlige, sansestimulerende omgivelser med
mulighet for ro, fysiske utfordringer og gjenkjennelig miljø utifra egne
forutsetninger.
«Økt fokus på faglighet og trygghet i hverdagen ved rapport på
storskjerm»

Line Elisabeth Solbakken, Ellen Riksvold
Seksjon for sykehjem, Tromsø kommune
Rådhuset
9299 TROMSØ
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