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Historikk og status (1): 
•  Sentre for sykehjem – startet som utviklingsarbeid på 90-tallet 
•  Utviklingssenter for sykehjem fra 2007 (Ål), for hjemmetjenester 

fra 2009 (Drammen) 
•  38 sentre i Norge i 2015, noen delt og noen i et senter (fem fylker) 
•  Ordningen evaluert av Norsk institutt for by- og regionforskning i 

2015 http://www.nifu.no/publications/1283472/ 
•  Spesifikke mål er utarbeidet og gjort kjent for senterne i årlige 

tildelingsbrev 
•  Det er overført kr 950 000.- til hvert senter årlig 
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Historikk og status (2): 
Hovedmål: 
Å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester 
i fylket 
Delmål: 
•  Å være pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt 

definerte satsningsområder 
•  Å være pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger 

og studenter 
•  Å være pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 
•  Å tilrettelegging for forskning og utvikling i helse- og 

omsorgstjenestene 
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Føringer fra Helsedirektoratet i ny 
ordning (1): 
Hovedmål: 
Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og 
sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og 
implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale 
satsningsområder og lokale behov for kommunene i fylket. 
Delmål: 
•  Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis 
•  Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i 

utviklingssentrenes aktivitet 
•  Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et 

lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og 
implementeringsarbeid i kommunene 
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Føringer ….. (2): 
•  Et utviklingssenter – en vertskommune 
•  Knyttes til et fag- og utviklingsmiljø i vertskommunen 
•  Stilles kompetansekrav 
•  Krav til politisk forankring 
•  Krav om medfinansiering 
•  Det kan inngås avtaler om medfinansiering fra kommuner i 

sentrets geografiske virkeområde 
•  Det åpnes for «satelitter» 
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Føringer ….. (3): 
•  En del av kommunal styringsstruktur – ingen formelle styringslinjer ut 

over tilskuddsregelverk/tildelingsbrev 
•  H-dir – veiledning/koordinering 
•  Årlige samlinger for senterne 
•  Senter for omsorgsforskning viderefører veiledningsansvar 
•  Fylkesmannen skal bistå senterne 
•  Samfunnsoppdrag skal erstatte dagens strategi 
•  Det skal foreligge plan for samarbeid med andre kommuner og 

etableres faste samarbeidsstrukturer med andre aktører 
•  Ordningen søkes på sikt utvidet til å gjelde andre områder innen 

helse-, sosial og omsorgstjenester 
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Tidsplan: 
•  Søknadsfrist 15/10-16 
•  Vedtak fra HOD 21/11-16 
•  Første samling for vertskommunene, utviklingssentrene, 

Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning og sentrale 
myndigheter 8/2-17  
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