
HVILKE FORDELER GIR 
DELTAKELSE I SUSTAIN?    
Ved å delta i SUSTAIN vil tjenesteytere dra nytte 
av en rekke fordeler, der i blant.:   
 Tilgang til spesialsydd og forskningsbasert  
 ”best-practice”  

 Et erfarent team av integrert helseeksperter som  
 hjelper dere med å implementere ”best-practice”  
 teknikker 

 Hjelp og støtte til forbedringer gjennom orga- 
 nisasjonsutvikling som inkluderer brukere og  
 relevante interessegrupper

 Anledning til å samarbeide og dele erfaringer  
 med andre tjenesteytere for å sammen fi nne  
 forbedringsmetoder  

 Fremheve deres arbeidsmetoder som et  
 eksempel på god praksis for andre tiltak i hele  
 Europa 

BÆREKRAFTIG 
SKREDDERSYDD 
INTEGRERT 
OMSORG FOR 
ELDRE MENNESKER 
I EUROPA      

SUSTAIN prosjektet er fi nansiert av Horisont 2020 – Ramme-
programmet for Forskning og Innovasjon (2014-2020). Innholdet i 
denne brosjyren gjenspeiler kun forfatterens synspunkter og Det 
europeiske felleskap kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk 
av innholdet.

YTTERLIGERE            
INFORMASJON    
SUSTAIN er en fi reårig satsing (2015-2019) fi nansiert 
av EU Kommisjonens Horizon 2020 Arbeidsprogram 
2014-2015. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, 
vennligst ta kontakt med: Margrethe Svinvik at 
margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no 

http://www.sustain-eu.org/

PSSRU
Personal Social Services Research Unit 



 

INTRODUKSJON    
SUSTAIN prosjektet tar sikte på å forbedre 
integrert helse for eldre mennesker som 
bor hjemme og som har fl ere helse- og 
omsorgsbehov. 

I perioden fra 2015 til 2019 vil prosjektet samarbeide 
med fj orten omsorgstiltak i syv forskjellige land som 
ønsker å oppnå et integrert omsorgstilbud og ved 
hjelp av en rekke parametere vil hjelpe dem med å 
forbedre omsorgstilbudet. 

SUSTAIN ønsker å forsikre seg om at forbedrings-
tiltakene kan overføres til andre helsesystemer og 
vil utarbeide et rammeverk som kan danne grunnlag 
for å oppnå bedre tjenester og økt kvalitet i integrert 
omsorg i Europa.  

HVA ØNSKER VI 
Å OPPNÅ SAMMEN?    
I løpet av de neste fi re årene forventer vi at SUSTAIN 
prosjektet vil:   
 Fremme resultater for integrert omsorg gjennom  
 en utarbeiding av forbedringstiltak som har  
 blitt innført og evaluert;

 Produsere en rekke utprøvde måltall og para- 
 metere som kan utnyttes av tjenesteytere i  
 evaluering av integrerte omsorgstilbud;

 Lage en oppskrift for etablering av resultat- 
 basert integrert omsorg;

 Produsere en handlingsplan for å designe,  
 etablere og opprettholde modeller for integrert  
 omsorg som fokuserer på eldre mennesker  
 med en rekke helse- og omsorgsbehov.

HVA SKJER VIDERE?   
For å oppnå SUSTAINs målsetting vil teamet:  

1. Arbeide tett med tjenesteyter og lokale interes- 
 segrupper i 18 måneder for å bli enig om framgangs- 
 måte og hvordan implementere forbedringer.
 
2. Evaluerer fremdrift og resultater under og etter  
 innføring av forbedringstiltak.  

3. Forsikre seg om at forbedringene kan overføres  
 til andre integrerte omsorgstjenester i Europa.

Den overordnete tilnærmingen til prosjektet tar sikte 
på tett samarbeid med interessegrupper hos tjenes-
teyter og etablere en inkluderende tilnærming til 
implementering av ”best practice” basert på forsk-
ningsresultatene.

ET EUROPEISK PROSJEKT    
SUSTAIN er fi nansiert av Europakommisjonen og har 
fordel av å samarbeide med partnere i forskjellige 
europeiske land. Prosjektet etableres i følgende land: 
Nederland, Storbritannia, Norge, Østerrike, Spania, 
Estland og Tyskland. Landene blir støttet av en rekke 
europeiske organisasjoner. 


