
 

 

 

 

 

 

Denne utredningen er en av seks delutredninger med forslag til effektiviseringstiltak, omstillinger, 

endringer og nedtak med konsekvensvurderinger.  

Utredningene har overskriftene: 1) Sykehjem, 2) Hjemmetjenester, 3) Omsorgsboliger, 4) Dagsentra, 

5) Bofellesskap med betjening og 6) Flatavegen 6.  

  

UTREDNING OM FRAMTIDENS  
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Delutredning 1  

SYKEHJEM  

 

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPA: 

• Gunn Iren Dahle – seksjonsleder Forsettunet  

• Ragnhild Hårstad – seksjonsleder Follebutunet  

• Tone Melbø – HTV Fagforbundet  

• Eva Svendsen – helsefagarbeider  

• Mary Aanstad – TV Sykepleierforbundet  

• Vivi Børresen – Rehabilitering  

• Ole Edgar Sveen – gruppeleder  
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INNLEDNING  
SAMMENHENG: Helse- og omsorgstjenestene henger sammen på en slik måte at endringer i 

tjenesteytingen eller organiseringen i en tjeneste, påvirker en eller flere andre tjenester.  Figuren 

illustrerer dette innenfor enheten Helse og 

mestring hvor spesielt sykehjemmene og 

hjemmetjenesten er gjensidig avhengige av 

hverandre gjennom et tett samarbeid hvor 

pasientforløpene går fra den ene til den 

andre, en eller flere ganger, i løpet av 

kortere eller lengre tid. Avhengig av 

pasientens funksjonsnivå og situasjon ellers, 

kommer andre tjenester inn i alle delene av 

pasientforløpet. Når kapasiteten reduseres/endres ett sted, gir det konsekvenser et annet sted.  

FOREBYGGING: Ett av de viktigste virkemidlene for å møte morgendagens utfordringer, er å dreie 

tjenesten fra i hovedsak å være kompenserende og behandlende til bli forebyggende, helse-

fremmende og rehabiliterende. Tradisjonelt brukes det mest tid på behandlende og lindrende 

sykepleie, altså kompenserende pleie, dvs. 

at man kommer inn etter at noe har skjedd. 

Vi skal fortsatt behandle og lindre, men det 

er viktig for pasientens mestring og egen-

omsorg at han/hun i størst mulig grad blir 

rehabilitert til å klare seg selv – til å mestre hverdagen og livet sitt. Vi vil også komme i dialog med 

personer i risikogrupper på et tidlig tidspunkt, eksempelvis gjennom forebyggende hjemmebesøk, 

slik at vi kan forebygge faktorer som forverrer helsen og reduserer personens funksjonsnivå.  

HJEMMETJENESTER: Det har vært et mål både for Staten, gjennom mange stortingsmeldinger, og for 

kommunen, gjennom vedtatte strategiplaner, å vri tjenesten fra institusjonsdrift til hjemmetjenester. 

De fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, forutsett at de kan føle seg trygge. For å få til dette må 

innbyggerne planlegge alderdommen sin i god tid før de blir for skrøpelige til å klare å bo i en dårlig 

tilrettelagt bolig. Dette er nok det viktigste budskapet en kan gi en aldrende befolkning.  

Definisjon av noen begreper:  
Enhet Enheten Helse og mestring  

Seksjon De tre seksjonene er: Follebutunet, Forsettunet og Hjemmetjenesten  

Avdeling Hvert sykehjem har to avdelinger: Follebu: 2. etasje og 3. etasje.  
Forset: Avdeling 1 (oppe) og Avdeling 2 (nede).  

Gruppe  En avdeling er delt i to grupper med ca. åtte pasienter i hver. Gruppene er til dels fysisk 
atskilt og personalet er, så langt som mulig, fast på en gruppe over tid.  

Intermediær  Den plassen vi har i Intermediæravdelingen på Lillehammer helsehus for pasienter som 
utskrives fra sykehus, men som er for dårlige til å legges inn i en vanlig sykehjemsavdeling.  

HDO, 
heldøgns 
omsorg  

SSB (KOSTRA) kaller det «heldøgns bemanning» og har en relativt streng definisjon av 
begrepet (bemanning til stede i bygningen hele døgnet), mens Helse- og omsorgs-
departementet og KS bruker begrepet «heldøgns tjenester» som betyr at du har «HDO» så 
lenge du har mulighet til å skaffe hjelp innen rimelig tid, uavhengig av hvor du bor.  

Dekningsgrad 
HDO  

Antall plasser med HDO i forhold til antall innbyggere over 80 år.  
(HDO = sykehjemsplasser og omsorgsbolig med heldøgns bemanning.)  
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Fakta i tall  

Antall ansatte – årsverk og personer  
STED Årsv. Pers. STED Årsv. Pers. 

HELSE OG MESTRING  112 172 HABILITERING  31 50 

Hjemmetjenesten  34 55 Flatland  10,6 18 

Follebutunet (pleiepersonell)  29 40 Aktivitetssenteret (ved Flatland)  3,8 5 

Forsettunet (pleiepersonell)  29 46 Bjørkvin  8,8 15 

Institusjonskjøkkenet  6,2 10 Heggelia  4,9 8 

Dagsenter, sykehjemslege, demens-
koordinator, tildeling, renhold, osv.  

13,7 21 Saksbehandlere og Krysset gjenbruk  3 4 

      

REHABILITERING/LEGETJENESTER   34,1 44 Dagsenter, psykolog, kreftkoordinator, 
friskliv, merkantil 

8,2 13 
Fysio-/ergoterapeuter  3,4 4 

Psykisk helse og rus og Flatavegen 2  11,7 15 Legetjenesten (legesenteret)  10,8 12 

- Tallene her kan variere noe over tid, men gir en pekepinn på størrelsen på enhetene/avdelingene.  

PLASSER, TJENESTEMOTTAKERE OG DEKNINGSGRAD  Ant. Ant. Sum 

Antall sykehjemsplasser før 2020 – inkl. intermediærplassen  69   

Antall sykehjemsplasser etter 20.1.2020 – inkl. intermediærplassen  63   

Sykehjem     

Intermediærplass på Helsehuset    1 

- Follebutunet 3. etasje   (gammel del 10 plasser – ny del 8 plasser)   18  

- Follebutunet 2. etasje   (gammel del 7 plasser – ny del 8 plasser)   15  

- Spesialrom i 2. etasje – ikke i daglig bruk  4   

FOLLEBUTUNET – i bruk i dag     33 

- Forsettunet Oppe/Avd. I   (1. etasje 8 plasser – 2. etasje 6 plasser)   14  

- Forsettunet Nede/Avd. II   (Øvre 7 plasser – Nedre 8 plasser)   15  

- Rom som ikke er i bruk i Avd. II, Søre  6   

FORSETTUNET – i bruk i dag    29 

SYKEHJEMSPLASSER – til sammen i dag    63 

Omsorgsboliger     

- Bofellesskap Follebu   10  

- Bofellesskap Forset   8   

- Omsorgsboliger som en del av bygningsmassen ved Follebutunet   18  

Antall omsorgsboliger/bofellesskap med mulighet for HDO (heldøgns tilsyn/omsorg)  36   

Det gir totalt antall plasser med mulighet for HDO (i sykehjem og omsorgsboliger)  99   

- Omsorgsboliger som selvstendige bygninger ved Follebutunet   3  

- Omsorgsboliger som selvstendige bygninger ved Forsettunet   8  

- Omsorgsboliger i Forset (ved Handelsforeningen)   3  

Antall omsorgsboliger som selvstendige/frittstående bygg  14   

Antall omsorgsboliger og bofellesskap totalt    50 

Antall plasser som omsorgstjenesten disponerer totalt    113 

Dekningsgrad     

HDO-plasser rapportert til SSB når HDO kun = sykehjem (ant. og prosent)  63 17 %  

Antall omsorgsboliger/bofellesskap med mulighet for HDO (heldøgns tilsyn/omsorg)  36   

Det gir et totalt antall plasser med mulighet for HDO  99   

Dekningsgrad HDO = sykehjem og oms.-boliger hvis muligheten over er til stede  26 %   

Tilsvarende dekningsgrad i kommunegruppe 11 (kun sykehjem) og i Norge (HDO)   17,9  16 % 

Antall pasienter i hjemmetjenesten     

- Praktisk bistand (de fleste av disse har også helsehjelp)   99  

- Helsehjelp / hjemmesykepleie    203  

Antall pasienter i hjemmetjenesten i gjennomsnitt siste året    275 

Antall trygghetsalarmer (de fleste med røykvarsler) (per des. 2019)    134 
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A. BRUKERGRUPPER  
Eldre og yngre, syke og funksjonshemmede med helsesvikt og stort pleiebehov som ikke kan bo 

hjemme med tilrettelagte tjenester. Det er to typer opphold i sykehjem, tidsbegrenset opphold / 

korttidsopphold og langtidsopphold:  

Tidsbegrenset opphold i institusjon kan tildeles når det i en kortere periode er behov for heldøgns 

omsorg og behandling i institusjon. Oppholdet skal ha en klart definert målsetning.  

Tidsbegrenset opphold kan omfatte: Medisinsk behandling og pleie ved sykdom, hvor det ikke er 

behov for sykehusinnleggelse. Vurdering/utredning av tilstand og funksjonsnivå med tanke på 

behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov. Etterbehandling etter sykehusopphold. 

Rehabilitering. Pleie og omsorg ved livets slutt.  

Langtidsopphold i sykehjem tildeles pasienter med varig helsesvikt og omfattende pleiebehov som 

ikke kan dekkes i omsorgsbolig eller hjemmet med hjemmetjenester.  

B. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR  
Kommunen har et omfattende ansvar for å yte tjenester til innbyggerne. Det meste som gjøres er 

lovpålagt, men kommunen har tradisjonelt også tatt på seg oppgaver fordi det er praktisk at 

kommunen organiserer og/eller yter tjenesten. Det som ikke er lovpålagte kommunale oppgaver er 

det den enkelte innbygger selv som har ansvaret for. Mange oppgaver er også organisert av 

innbyggerne gjennom private firma og organisasjoner, frivillige organisasjoner, lag og foreninger.  

Her gjengis de viktigste lovparagrafene som regulerer kommunens ansvar:  

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 3:  
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester  

- Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  

- Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 
nedsatt funksjonsevne.  

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. helsetjeneste i skoler og  
b. helsestasjonstjeneste 

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap, 
c. medisinsk nødmeldetjeneste, og 
d. psykososial beredskap og oppfølging. 

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
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6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 
a. helsetjenester i hjemmet,  
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.  

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier.  

Det er i stor grad § 3-2, nr. 6 og 7 som dekker det som forbindes med pleie- og omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesten skal også drive forebyggende arbeid i form av råd og veiledning:  

§ 3-3. Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge 
sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og 
veiledning.   (…)  

Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak 
for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte 
blant annet i form av:  

1. opplæring og veiledning 
2. avlastningstiltak 
3. omsorgsstønad 

Loven pålegger kommunen å tilby de nevnte tjenestene, men ikke i hvilket omfang eller hvordan de 
skal organiseres. Dette er det opp til kommunen selv å vurdere og beslutte. Loven pålegger likevel 
kommunen å yte forsvarlige tjenester og forsvarlighet defineres i den samme loven slik:  

§ 4-1. Forsvarlighet  

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal 
tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,  
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 

sine lovpålagte plikter og  
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.  

 

Lokal forskrift  
Den lokale forskriften (som alle kommunene ble pålagt å lage i 2017 og som er lik for de fleste 

kommuner) gjelder primært saksbehandlingen ved vurdering av sykehjemsplass, men punktene i 

forskriften viser hvilke vurderingen som legges til grunn for tildeling av alle helse- og 

omsorgstjenester.  

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester - kriterier og ventelister, Gausdal kommune, av 1.7.2017, beskriver kommunens ansvar og 

kriterier for tildeling av tjenester slik:  
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Kapittel 2. Vurderingsmomenter for tildeling av langtidsopphold  

§ 6. Momenter som skal inngå i vurdering av tildeling (…)  

Kommunen bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og 

tiltak. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass.  

Saksbehandling av søknad om langtidsopphold skal være helhetlig og individuell med fokus på 

følgende punkter:  

1. Helsetilstand 

a) hvor omfattende behovet for helse- og omsorgstjenester er, 

b) varigheten av hjelpebehovet, 

c) om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet 

eller med korte mellomrom, 

d) hvilken type helsetjenester det er behov for, 

e) pasientens mulighet/evne til å tilkalle hjelp. 

2. Kognitiv svikt 

Nevropsykologiske utredninger (MMSE-NR2, Cornell, mv.). 

3. Evne til egenomsorg 

ADL-score. 

4. Boforhold 

Nærhet til tjenestene. 

5. Nettverket og dets omsorgsevne. 

Etter en helhetlig og individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering innvilges langtidsopphold i 

institusjon når: 

1. Det er behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre 

aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og 

omsorgstjenester. 

2. Det ikke er sannsynlig at pasienten kan overføres til et lavere omsorgsnivå.  

Ut over helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om tildeling av langtidsopphold, gir også pasient- 

og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, folkehelseloven og forvaltningsloven føringer for 

saksbehandling og tjenesteyting.  

Historisk om kommunens rolle 1 
På 1970-tallet ble det satt i gang i storstilt utbygging av sykehjem («aldershjem», «pleiehjem») i 

Norge. (Etter Sykehusloven 1970.) Ut over 80-tallet ble sykehjemsdekningen så god at relativt friske 

eldre fikk plass der. Sykehjemmene ble eldreboliger framfor helseinstitusjoner. På 90-tallet ble det 

gitt statlige insentiver til å bygge omsorgsboliger og der ble også tilbudet større enn etterspørselen, 

slik at kommuner lyste ut ledige boliger for å få inn beboere som kunne betale husleie. Kommunene 

overtok dermed mye av ansvaret for å huse eldre og det dannet seg en oppfatning i befolkningen om 

at kommunen skulle stille opp når den enkelte ikke lenger (syntes han/hun) kunne bo i sin egen bolig.  

Etter hvert som folk blir eldre, flere sykdommer behandles og sykehusene skriver ut pasientene 

tidligere i forløpet, blir trykket på de kommunale helse- og omsorgstjenestene så stort at man må 

                                                           
1 Dept.: Omsorg 2020; Dept.: Rom for omsorg, 2016; Otterstad: Historisk blikk på eldrebølgen, 2013; Dåtland: 
Boliggjøring av eldreomsorgen, 2014; KS/Agenda Kaupang: Heldøgns omsorg, 2016; Telenor.no.  
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heve terskelen for å få boliger og for å få tjenester. Tjenestetilbudet må legges om. Den enkelte 

innbygger må i større grad ta ansvar for seg selv.  

Med nye muligheter (bedre boliger, teknologi, etc.) og endrede holdninger i befolkningen, er det nå 

et ønske fra folk flest om å bo og klare seg lengst mulig i eget hjem. Helse- og omsorgstjenesten må 

dermed legges om, fra at pasienter kommer til tjenesten (legges inn), til at tjenesten kommer til 

pasientene i deres eget hjem – fra institusjonsdrift til hjemmetjenester. («Hospital at Home», 

«Sykehjem i hjemmet».) Mer kunnskap i befolkningen, en generelt sprekere eldregruppe, og eldres 

evne og muligheter til å ta i bruk ny teknologi, gjør at flere klarer seg selv i eget hjem til stross for 

sykdom og funksjonsnedsettelser.  

Når tjenestene nå har lavere økonomiske rammer, strammes skruen ytterligere til. Det betyr at alle 

så tidlig som mulig, må planlegge og legge til rette for å kunne bo i eget hjem, også med funksjons-

nedsettelser. Kommunen har ikke ressurser til å gjøre alt som kunne vært ønskelig og må i større 

grad involvere pårørende (pasientens nettverk) og frivillige (organisasjoner, naboer, e.a.).  

KS skriver i Eldreomsorg er mer enn sykehjemsplass (KS.no 2019): «Omsorgstrappen» består av 

mange ulike typer tjenester og tiltakskjeder i kommunen. Tankegangen bygger på en erkjennelse av 

at mennesker med behov for omsorgstjenester ikke er like og at tilbudet må baseres på en individuell 

vurdering. Likevel er heldøgns-botilbudet (HDO) til eldre 50 prosent høyere i Norge enn i resten av 

Norden. Flere sykehjemsplasser gir ikke nødvendigvis bedre eldreomsorg. Ny teknologi og gode 

hjemmetjenester gjør at flere kan bo hjemme lenger, slik de ønsker. Sentrumsnære boliger for eldre 

og utbedring av eksisterende bolig med hjelpemidler reduserer behovet for bygging i kommunal regi. 

Kommunene satser på hverdagsrehabilitering som tar utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget 

hjem og nærmiljø. Brukere oppnår bedre utførelse og tilfredshet med daglige aktiviteter.  

KS mener at flere sykehjemsplasser ikke nødvendigvis gir bedre eldreomsorg, og at innbyggerne må 

ta ansvar for seg og sine ved bl.a. å utbedre boligene og legge til rette for alderdommen før de blir 

skrøpelige. Fra kommunens side er det framtidsrettet å satse på hjemmetjenester, rehabilitering og 

ny teknologi. Ellers bør det legges til rette for bygging av boliger med livsløpsstandard i sentrale deler 

av kommunen.  

IoT: Vi er i starten av en digital revolusjon med 5G-utbyggingen. Dette nye superraske nettet legger 

til rette for at alle digitale enheter, «ting», kan kommunisere med hverandre automatisk uten at vi 

(brukeren) trenger å gjøre noe. Dette «tingenes internett» (forkortes IoT, Internet of Things) 

muliggjør eksempelvis at personer med kroniske sykdommer overvåkes: a) automatisk og 

kontinuerlig, eller b) ved at brukeren aktivt registrerer og sender data, slik at hjelpeapparatet varles 

når noe er unormalt. Dette vil gi brukeren trygghet, effektivisere arbeidsprosesser og redusere 

kostnader i mye større grad enn det vi ser med dagens «relativt umodne» teknologi.  

Fra Strategiplanen for 2020-2023: Mulige omstillinger i planperioden:  

Utdraget fra strategiplanen gir en oversikt over det som allerede er besluttet gjennomført. Tiltakene 
som beskrives i delutredningene ligger i stor grad innenfor disse områdene, men utdyper disse.  

Videre omstilling av helse- og omsorgstjenestene tar utgangspunkt i at folk ønsker å bo lengst 
mulig hjemme (framfor på institusjon) og mestre livet selv. En fortsatt vridning av 
ressursinnsatsen fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg (jfr. de siste tre års 



UTREDNING FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
 

8 
 

strategiplaner) vil være hovedstrategien for det videre omstillingsarbeidet. Vi må i dette arbeidet 
se på alternative løsninger for struktur (blant annet nedlegging av sykehjemsplasser / 
sykehjemsavdelinger), tjenesteinnhold og arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og 
strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og 
egenmestring. Videre må bemanningsplaner og arbeidsplaner gjennomgås, slik at vår ressursbruk 
på helse- og omsorgstjenester blir mer på nivå med hva sammenliknbare kommuner bruker.  

• Seks delutredninger igangsatt for å få en grundig 
gjennomgang og vurdering av framtidens helse- og 
omsorgstjenester.  

• Det må gjennomføres strukturgrep som nedlegging 
av sykehjemsplasser / sykehjemsavdeling(er).  

• Bemanningsplaner og arbeidsplan må 
gjennomgås, ressursbruken sammenliknes med 
sammenliknbare kommuner og reduseres deretter. 

• Benytte ressurser på tvers av enhetene til pasienter 
med behov for sammensatte og koordinerte 
tjenester.  

• Benytte velferdsteknologi for å 
redusere driftskostnader samtidig som 
kvaliteten på tjenesten øker.  

• Slå sammen to vaskerier til ett. 

• Kjøpe personaltøy og avskaffe 
klesgodtgjørelse.  

• Gjennomgang av arbeidsoppgaver 
og rutiner, og samarbeidet mellom de 
to kjøkkenene, samt redusert 
åpningstid kafe/kantine.  

• Øke timeprisen på praktisk bistand. 

C. KAPASITETSBEHOV  
Behovet for helse- og omsorgstjenester vil variere med hvem du spør. Noen vil klare seg selv så lenge 

det overhode er mulig, mens andre lett blir utrygge og vil ha mer hjelp enn de nøkternt og faglig sett 

trenger. Som kommune skal vi først og fremst yte de tjenestene som er lovpålagte. Om det er mulig å 

gjøre «noe mer» kommer an på ressurssituasjonen. De nærmeste årene ser ikke den særlig lys ut.  

Om behovet for sykehjemsplasser / plasser med heldøgns omsorg (HDO)  
Behovet for antall plasser med heldøgns tjenester er avhengig av både befolkningssammen-

setningen, kapasitet og kompetanse i deltjenestene og i de samarbeidende tjenestene, hvor effektive 

tjenestene er sammen, hvilken kompetanse og hvilke tjenestetilbud kommunen har som helhet.  

I Fylkesmannens «Kommunebilder 2020» står det at Gausdal ligger over landsgjennomsnittet når det 

gjelder andel av innbyggerne over 80 år som bor på sykehjem:  

14,6 prosent av innbyggere som er over 80 år bor på sykehjem, på landsbasis er det 12,1 

prosent. Det fremstår derfor som at kommunen bør sette seg inn i nasjonale anbefalinger om 

å styrke hjemmebaserte tjenester.  

Dette vet vi, og det gjenspeiler seg i dekningsgraden som er beskrevet under. I tillegg til en relativt 

høy dekning av sykehjemsplasser, er det en større andel av innbyggere over 80 år som er beboere på 

institusjon i Gausdal. Andelen er redusert siste fire år, men ligger fortsatt 3 prosentpoeng over 

kommunegruppe 11 (K11). I klartekst er det ca. 10 innbyggere over 80 år som bor på institusjon i 

Gausdal som ikke ville gjort det dersom de bodde i en annen kommune.  

I begrepet HDO er både sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg regnet med. Ifølge 

Agenda Kaupang (rapport for KS i 2016) er gjennomsnittlig dekningsgrad av plasser med heldøgns 

omsorg (HDO) ift. antall eldre over 80 år i Norge, omtrent 16 %. Dette er et noe usikkert anslag fordi 

definisjonen, og dermed rapporteringen på HDO i omsorgsbolig, er noe forskjellig fra kommune til 

kommune. I K11 er dekningsgraden for sykehjemsplasser 17,9 %.  
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I Gausdal har vi hatt en praksis med å rapportere på at vi ikke har omsorgsboliger med HDO, så vår 

innmelding av HDO gjennom KOSTRA-rapporteringen gjelder kun rene sykehjemsplasser. Der har vi i 

dag en dekningsgrad på hele 18,6 % (69 plasser). Etter reduksjonen med seks plasser fra 20.1.2020 

har vi, med våre 63 plasser, en dekningsgrad på 17 %.  

Lillehammer kommune planlegger for en dekningsgrad HDO på 16 %. (Plan for heldøgns 

omsorgsplasser 2020–2028.) Når det blir flere eldre vil dekningsgraden gå ned. I deres plan satser de, 

som oss, på forebyggende arbeid, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging for at eldre kan bo 

hjemme.  

Legger vi en dekningsgrad på 16 % til grunn, vil vi med 370 innbyggere over 80 år, ha behov for i 

underkant av 60 HDO-plasser totalt (= sykehjemsplasser og omsorgsboliger).  

For å ha et riktig grunnlag å sammenligne oss med andre kommuner på, bør vi legge en mest mulig lik 

definisjon av HDO til grunn for denne sammenligningen. Derfor må vi se på hvilke omsorgsboliger / 

bofellesskap vi kan og bør definere som HDO-plasser. Husbanken og SSB har ganske strenge kriterier 

for å definere en bolig som HDO, mens Helse- og omsorgsdepartementet og KS har en mer praktisk 

rettet definisjon av det de kaller Heldøgns tjenester. Deres definisjon tar utgangspunkt i 

tjenesteytingen og ikke i boligen. Forskjellige firmaer og konsulenter har foreslått tidsrammer for 

hvor raskt en beboer kan få hjelp. Rune Devold AS anbefaler at når beboeren får hjelp innenfor en 

ramme på 10 minutter, så er det en HDO-plass. Denne definisjonen brukes av noen kommuner, men 

ellers varierer nok definisjonen og rapporteringen av HDO en del. Det er også en liten feilkilde at SSB 

opererer med antall beboere i omsorgsboliger med HDO, ikke antall plasser som kan tilby HDO.  

Vi har hovedsakelig tre definisjoner å ta utgangspunkt i:  

SSB / KOSTRA  (…) minst en ansatt til stede i bygningen/bygningskomplekset/bofellesskapet 
hele døgnet  

Husbanken  Kommunen her en omsorgsbase i boligens nærmiljø  

Helse- og omsorgs-
departementet (HOD)  
og KS (2017)  

En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og 
omsorgstjenester på kveld og natt gjennom hele uka, i tillegg til helse- og 
omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på dagtid  

Hos oss bør vi være innenfor definisjonen av «bygningskomplekset» med boliger og bofellesskap som 

enten er bygd sammen med sykehjemmet eller det er ca. 15. meter fra dør til dør.  

Det er natta som er det vanskeligste tidsrommet, men i praksis kan enten hjemmetjenesten eller 

nattevakt fra sykehjemmet nå ut til alle våre omsorgsboliger på 10 minutter. Det må uansett lages 

gode rutiner og/eller fysisk sammenkopling av alarmsignaler før vi omdefinerer noe i forhold til 

dagens ordning. Dette vil vi se på i den videre omstillingsprosessen. (Lillehammer har i sin plan lagt 

HOD og KS sin definisjon til grunn.)  

Det kan installeres signalanlegg eller man kan lage nye rutiner, slik at de 36 bofellesskapene og 

omsorgsboligene som ligger veg i vegg med, eller i samme bygningsmasse som, sykehjemmet, blir en 

del av HDO-plassene. Det gir totalt 99 HDO-plasser med en dekningsgrad på over 26 %.  

Når vi da sammenligner oss med andre kommuner, bør vi fortsatt kunne yte gode helse- og 

omsorgstjenester med atskillig færre kommunale HDO-plasser. Og for å spare penger på kort sikt, må 

plasser legges ned. Spørsmålet er om det er sykehjemsplasser eller omsorgsboliger som bør tas bort.  
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Sykehjem 
Slik situasjonen er nå i 2020, vil det være mulig å legge ned sykehjemsplasser og fortsatt 

opprettholde et godt behandlings-, pleie- og omsorgstilbud. Hva så når «Eldrebølgen» kommer? 

Om 5 til 10 år, når etterkrigsgenerasjonen begynner å bli over 80 år, vil både antallet og andelen 

eldre øke. Kanskje er det ikke antallet som gir de største utfordringene, men andelen – altså 

aldersbæreevnen – forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av 

befolkningen. Lavere aldersbæreevne gir lavere skatteinntekter til kommunen. Det tilsier at vi bør yte 

tjenestene på den måten som gir mest nytte per krone. Det er hjemmetjenestene.  

Men som bl.a. forskerne bak HUNT 2 konstaterer, så øker ikke antallet syke og skrøpelige. Det skyldes 

at eldre holder seg friske opp i høyere alder nå enn før. På grunn av gode behandlingsmetoder lever 

vi bedre liv med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Studier som Helse hos eldre i Norge 

(FHI 2015, 2018) tyder ikke bare på at vi holder oss fysisk friskere lenger, men den mentale helsen til 

eldre blir også bedre enn den var tidligere. De siste tiårene har forekomsten av demens blitt lavere 

(færre med demens per aldersgruppe). (Professor/forskningssjef Geir Selbæk.) Miljøet folk bor i er 

jevnt over bedre enn før. Generelt bedre økonomi bidrar til at også eldre folk er mer aktive. Alt dette 

tilsier at antallet som trenger mye hjelp og pleie, ikke vil øke så dramatisk som man har trodd.  

Framskrivninger er usikre og resultater fra den siste HUNT-undersøkelsen vil ikke foreligge før høsten 

2020. Professor Victor Norman, som leder det nye Demografiutvalget (Regjeringens utvalg om 

befolkningsendringer i distriktene), sier at framtiden er så uforutsigbar at vi ikke bør planlegge lenger 

enn fem år fram i tid. Fordi samfunnet endrer seg på andre måter enn det som både er planlagt og 

forutsett, kan en del langtidsprognoser bomme ganske mye.  

Dette gjør det vanskelig å anslå behovet for sykehjemsplasser i framtiden. Kanskje vil behovet for 

langtidsplasser (som vi har hatt mange av i Gausdal) bli mindre, mens behovet for korttidsplasser / 

rehabiliteringsplasser vil øke eller være på nivå som i dag. Det er i tråd med både statlige og 

kommunale målsettinger å satse mer på rehabilitering. Dermed må en større del av kapasiteten både 

i sykehjem og hjemmetjeneste brukes til å rehabilitere pasienter etter sykdom og skade, og til jobbe 

forebyggende gjennom hverdagsrehabilitering og hjemmetrening.  

Ut fra statlige føringer og behovet for forebygging og rehabilitering, kan en løsning være å bruke en 

ledig avdeling til dagsenterdrift og/eller til rehabilitering og evt. trening av hjemmeboende som får 

dette tilbudet for å kunne klare seg bedre hjemme. Det kan uansett være lurt å legge opp til mest 

mulig fleksibilitet i tjenestene generelt og i bruken av plasser i boliger og institusjoner spesielt.  

Strukturgrep: Alternative scenarioer for sykehjemmene  
For å drifte sykehjemmene vesentlig billigere enn i dag, må det gjøres med lavere bemanning. 

Det kan tenkes en mulighet for gradvis å ta ned driften, men dette er vanskelig og det vil ta lang tid. 

Alternativet er å ta ned antallet plasser ved å stenge rom. Dette er i tråd med intensjonen i planene 

som har vært lagt de siste årene om å bygge opp hjemmetjenestene og redusere institusjons-

tjenestene. Erfaring viser at så lenge det er sykehjemsplasser tilgjengelige, vil de bli fylt opp. Men de 

siste årene har tjenesten blitt mer effektiv (hatt bedre måloppnåelse), særlig ved å satse å 

                                                           
2 HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra ca. 240.000 
innbyggere i Trøndelag, gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984.  
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rehabilitering av pasienter, så vi har hatt ledige plasser i sykehjemmene det siste året. Derfor ser vi at 

det er mulig å stenge rom og stenge hele avdelinger.  

Tabellen i innledningen viser en oversikt over antall rom i de forskjellige avdelingene i de to 

sykehjemmene. Av det totale antallet rom ser vi at det allerede er 4 rom i Follebu og 6 rom i Forset 

som ikke er pasientrom per i dag. De fire spesialrommene i Follebu er smitterom, lydisolert rom og 

samtalerom. De seks rommene i Forset blir dagsenter for hjemmeboende personer med demens. Til 

tross for noe skepsis når sykehjemsplasser skal reduseres, har de tiltakene vi har besluttet hittil blitt 

gjennomført uten at det har gått ut over tjenestetilbudet.  

Legge ned sykehjemsplasser  
Det er i hovedsak tre måter man kan redusere antall sykehjemsplasser på:  

1. Legge ned en eller flere grupper (en gruppe ≈ 1/2 avdeling)  

2. Legge ned en eller flere hele avdelinger  

3. Legge ned ett av sykehjemmene  

1. GRUPPE:  

Å legge ned en gruppe (en halv avdeling) vil gi minst endring (omstilling) for personalet, men det vil 

også gi minst økonomisk effekt. Det vil også gi noe praktisk plunder og heft. Ved å opprettholde en av 

de to gruppene i avdelingen, vil en fortsatt måtte ha nattevakt på den gjenværende gruppen 

(avdelingen). Dette har bygningsmessige årsaker, fordi avdelingene er i forskjellige etasjer.  

Tilstedeværende leder er en forutsetning for å få en velfungerende avdeling og ledelse er spesielt 

viktig i en omstillingsfase. Dagens avdelingsledere har 50 % av stillingen sin til administrasjon og 

ledelse og 50 % i turnus med helgearbeid. Det vil ikke være behov for egen avdelingsleder på en liten 

gruppe, så den gjenværende avdelingen pluss den gjenværende gruppen kan ha felles leder. Men 

lederen vil få større kontrollspenn, både i form av flere ansatte og med en avdeling fordelt på to 

etasjer. Det vil høyst sannsynlig bli behov for å øke stillingsbrøken til ledelse.  

Vi har riktignok nylig (januar 2020) lagt ned en gruppe i en avdeling. Men denne gruppen (Søre) lå 

bygningsmessig så spesielt til (litt utenfor avdelingen ellers) at den ikke kan sammenliknes med de 

resterende gruppene. Fordi den var isolert fra resten av avdelingen måtte en leie inn ekstra nattevakt 

ved en del tilfeller. Men nettopp fordi Søre ligger for seg selv, egner den seg til dagsenter for 

hjemmeboende personer med demens.  

2. AVDELING  

Legger man ned en avdeling kan man i tillegg til å redusere utgiftene til personell, ta bort både 

avdelingslederen og nattevakta. En kan ikke regne med at personalet totalt sett blir redusert 

tilsvarende en hel avdeling, fordi det vil bli behov for noen ekstra i resten av sykehjemmet og det vil 

bli behov for mer personell i hjemmetjenesten.  

Ved å frigjøre en hel avdeling kan den også brukes til andre ting. Det kan være andre tjenester som 

har behov for lokaler. (Dette har vi ikke tatt stilling til i denne utredningen.)  

Som nevnt tidligere er langtidsplanlegging vanskelig. Derfor kan det være lurt å ha alternative, 

fleksible løsninger og muligheter. Å ha en sykehjemsavdeling stående tom en periode, gir også 

muligheter. En del av omsorgsboligene er gamle og trenger vedlikehold (selv om de jevnt over er i 
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bra stand). Kanskje vil den beste løsningen være å selge dem? Uansett vil de være ubeboelige under 

en eventuell rehabiliteringsperiode. Da kan behovet for en «lettavdeling» på sykehjemmet dukke 

opp. En «lettavdeling» kan være for pasienter som har behov for HDO, men som ikke krever mye 

tjenester og bemanning.  

Legge ned en avdeling 

Å legge ned en avdeling på ett av sykehjemmene er, slik vi ser det, en minimumsløsning hvis 

tjenesten skal kunne drive med vesentlig lavere rammer. Det er også den løsningen som praktisk sett 

vil være best, samtidig som det er lett å regne ut hvor stor økonomisk innsparing dette gir.  

Legge ned to avdelinger – dvs. en avdeling på begge sykehjemmene  

Hvert sykehjem består av to sykehjemsavdelinger. Det kan tenkes at kravene til økonomisk nedtak er 

så stort at vi må legge ned enten ett av sykehjemmene eller alternativt en avdeling på hvert av 

sykehjemmene. Å legge ned hele avdelinger gir de samme økonomiske gevinstene som nevnt over. 

De kompenserende tiltakene blir også de sammen, men i større målestokk. Hjemmetjenesten må 

effektiviseres og rustes kraftig opp, både kapasitets- og kompetansemessig.  

3. SYKEHJEM  

Det er dyrt å drifte to sykehjem. Med ett sykehjem vil en kunne spare ressurser både når det gjelder 

organisering, ledelse, drift (personell og FDV-kostnader) og logistikk. Med de kravene til økonomisk 

nedtak som vi har, kan det bli snakk om å legge ned det ene sykehjemmet. Det forutsetter at vi 

utnytter alle omsorgsboligene maksimalt med heldøgns tjenester, HDO, i alle. Dette krever minimale 

investeringer i forhold til det man sparer ved å legge ned et helt sykehjem.  

Å legge ned et sykehjem vil være krevende og det vil nødvendigvis ta noe tid. Nedskalering av 

sykehjemmet vil måtte skje etappevis. Selv om man bemanner hjemmetjenesten med mange flere 

ansatte med høy faglig og tverrfaglig kompetanse, kan ikke pasienter uten videre overføres til en 

hjemmesituasjon eller til omsorgsboliger. Men når vi ser at liggetiden er blitt betydelig kortere de 

siste årene, vil det etter hvert være mulig å tømme og legge ned et sykehjem.  

Sykehjemmene har også en del andre funksjoner som en må ta hensyn til, eksempelvis 

kjøkkendriften.  

Avhjemling  
Utdrag fra Husbankens regler: Kommunen kan etter uttalelse fra Fylkesmannen og melding til 

Husbanken omgjøre (avhjemle) sykehjem til omsorgsboliger. På tilsvarende måte kan kommunen 

omgjøre omsorgsboliger til sykehjem. Omgjøring kan bare foretas hvis omsorgsboligene / 

sykehjemsplassene tilfredsstiller kravene til utforming, standard og areal for omsorgsboliger / 

sykehjemsplasser. Det er i tillegg en forutsetning at helsefaglige grunner og behovene til de aktuelle 

brukergruppene i kommunen totalt sett tilsier omgjøring.  

(Veileder for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.)  

Å avhjemle sykehjem – gjøre sykehjemsplasser om til omsorgsboliger – har vært gjennomført i flere 

kommuner. Dette gir noen gevinster, men også noen ulemper. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad i RO 

(Ressurssenter for omstilling i kommunene) sier at vi må veie fordelene og ulempene nøye mot 

hverandre ved vurdering av eventuell avhjemling av sykehjemsplasser.  
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Jus  

Hjemling og avhjemling er begreper som brukes uten at vi alltid tenker over hva som ligger i dem i 

denne sammenhengen. Ofte dreier spørsmålet seg om det er: a) pasienten selv og Staten eller om 

det er b) kommunen som skal betale for tjenester. Men det handler også om lovverket. Pasient- og 

brukerrettighetsloven kap. 4A sier at bruk av tvang i form av innleggelse og/eller tilbakeholdelse, kun 

kan skje i en helseinstitusjon – dvs. i et sykehus eller et sykehjem. For å kunne fatte vedtak om å låse 

dører (slik at en person med demens ikke kan gå ut alene med fare for å gå seg bort) må bygningen 

som vedkommende er i, være hjemlet som institusjon.  

Pasient og brukerrettighetsloven: § 4A-4.Gjennomføring av helsehjelpen 

Dersom vilkårene i § 4A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltak 

for å omgå motstand hos pasienten. 

Pasienten kan blant annet legges inn ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er 

nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen. 

Så når personer med demens bor i kommunal omsorgsbolig betyr det at det ikke kan være låste 

dører. En må da ha så høy bemanning at personalet alltid har oversikt over hvor pasientene befinner 

seg og kan overtale dem til ikke å gå ut uten følge. Rolstad i RO opplyser at man i bofellesskap for 

personer med demens, i noen kommuner har måttet hjemle omsorgsboligen som institusjon for å 

kunne gjennomføre tvangsvedtak. Det handler da om veldig utagerende pasienter eller pasienter 

som rømmer slik at man må ha låste dører. Slike situasjoner kan skape utfordringer hvis man 

avhjemler sykehjemmet.  

Økonomi 

Tjenestene tildeles etter behov, og ikke etter hvor og hvordan man bor. Det er altså innholdet i og 

omfanget av selve tjenestetilbudet som avgjør om det er heldøgns helse- og omsorgstjeneste. Rett til 

plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi 

forsvarlig hjelp i hjemmet.  

SYKEHJEMSDRIFT: Vedtak om plass i sykehjem er et generelt vedtak der det ikke spesifiseres 

individuelle behov. Ved sykehjemsdrift er det kommunen som betaler alle utgiftene ved oppholdet: 

mat, medisiner, hjelpemidler og tekniske hjelpemidler. Forskriften for sykehjem fastsetter krav til 

blant annet legetjeneste, fysioterapi og sykepleiertjeneste. Som beboer i sykehjem er alt dette 

inkludert i vederlaget. Pasienten betaler en egenandel (vederlag) for langtidsopphold, men dette 

utgjør en liten del av kostnaden kommunen har.  

Å drifte en sykehjemsplass koster ca. 1,1 millioner i året, mens den gjennomsnittlige langtids-

pasienten i Gausdal betaler i underkant av 150 tusen i egenandel. Korttidspasientene betaler en 

egenandel per døgn.  

OMSORGSBOLIG: Beboere i omsorgsboliger tildeles hjemmetjenester i form av enkeltvedtak på 

bakgrunn av individuelle behov. Beboer i omsorgsbolig betaler for husleie, kosten, egenandel for lege 

og fysioterapeut m.m. tilsvarende de som bor hjemme i ordinær bolig. Husleien dekker stort sett 

FDV-kostnadene (forvaltning/drift/vedlikehold) i en «vanlig» omsorgsbolig. Der et sykehjem eller en 

del av et sykehjem (en avdeling) er avhjemlet, og dermed definert som omsorgsbolig, vil nok 

driftsutgiftene være noe høyere.  
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I en omsorgsbolig betaler pasienten egne medisiner og han har sine egne hjelpemidler. For de fleste 

er det snakk om blå resept og tildeling av hjelpemidler gjennom NAV, så det er i praksis Staten som 

betaler. Dette slår gunstig ut for kommunen og er en medvirkende faktor til at kommuner avhjemler 

sykehjem/sykehjemsplasser – selv det hovedsakelig skal være faglige grunner til en avhjemling.  

Men tar vi utgangspunkt i samme pasient med de samme behovene og de samme tjenestene, vil han 

måtte ha samme bemanning om han bor i omsorgsbolig eller er innlagt i institusjon. Vi vet at 

personalkostnadene utgjør 4/5 av utgiftene, så besparelsene på medisiner o.l. vil utgjøre en ganske 

liten del av totalen. Besparelsen må uansett veies opp mot ulempene ved en avhjemling.  

Faget og den praktiske hverdagen  

Fordelen ved at pasienter og personale er tilknyttet et sykehjem, er bl.a. fleksibiliteten. Ved faglige 

eller kapasitetsmessige utfordringer kan personell flyttes til den avdelingen der det er størst behov. 

En pasient kan få plass der det passer best ut fra hans diagnose og funksjonsnivå, og han kan flyttes 

dit ved endringer i funksjonsnivå. Dette gir mulighet for en viss spesialisering av personalet og 

dermed bedre tjenester til pasientene.  

Men det er også slik at et sykehjem har en standard bemanning som ikke varierer nevneverdig med 

endringer i pasientbelegget og pleietyngden. Når du legges inn i et sykehjem får du «full pakke» med 

«standard» sykehjemstjenester. I en omsorgsbolig vil pasienten få vedtak på selve tjenesten, dvs. 

pasienten får de tjenestene han har behov for. Ikke noe mer. Dette gir et mer riktig nivå på 

tjenesteytingen.  

Hvis man tenker seg den ene avdelingen i sykehjemmet definert som omsorgsbolig og den andre 

definert som sykehjem, vil man få noen praktiske utfordringer. Pasientene i den ene får tjenester av 

hjemmetjenesten og i den andre av sykehjemspersonalet. Den ene får mat og medisiner av 

kommunen, den andre må ordne det selv. Pasientene i sykehjemsavdelingen har en tilsynslege. 

Pasientene i omsorgsboligene må kontakte fastlegen sin.  

Sykehjemsrommet er ikke stort, men stort nok til å inneholde det man trenger når man ligger på 

sykehjem. Hvis det samme rommet er gjort om til omsorgsbolig, hva så? Når hver beboer har sine 

egne hjelpemidler, og de ikke får plass på rommet, så må man ta i bruk noen rom til lager. Da blir 

antall plasser (pasientrom) redusert. Hvis beboeren ønsker å ta med egne møbler er det liten plass til 

det. Dette er eksempler på praktiske utfordringer vi må tenke på hvis det blir aktuelt.  

Vi vet også at beboere i omsorgsboliger får mer oppfølging fra egen familie enn de som ligger i 

sykehjem. Dette handler om hvem som har ansvaret for hva. I omsorgsboligen har pasienten 

ansvaret for seg selv – for det er bare helsetjenestene han får av kommunen. Dermed opplever noen 

pårørende at de må stille opp mer, mens andre synes det er best å få hjelpe egen familie så mye som 

det praktisk lar seg gjøre. Dette er kanskje mer teori enn praksis, men det refereres fra flere 

kommuner som satser mye på omsorgsboliger.  
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Hva kan vi bruke en nedlagt sykehjemsavdeling til?  
Vi skal satse på forebygging og tidlig innsats. Dermed ser vi for oss at en ledig sykehjemsavdeling kan 

brukes til:  

• Forebygging og helsefremmende aktiviteter med fokus på brukermedvirkning og mestring  

o i kommunal regi  

o drevet av frivillige  

• Rehabilitering og opptrening  

• Psykososial rehabilitering og opptrening  

• Avlastning: Med bare dagopphold og kveldsopphold slipper man nattevakt. Hvis brukeren har 

behov for opphold på natt, må en da bruke vanlig sykehjemsavdeling til det.  

En sykehjemsavdeling har mange rom – i gjennomsnitt 15 - 16 rom. Det kan være mulig for andre 

tjenester å etablere noe i avdelingen. Men det vil antakelig være begrenset hvilke tjenester (hvilken 

type tjenester) som kan være «samboere» med en sykehjemsavdeling.  

En kan etablere omsorgsboliger i avdelingen (avhjemlet). Hvis man skal ha relativt dårlig fungerende 

pasienter der, blir behovet for ombygging lite. Da er det mest praktisk at avdelingen fungerer 

tilnærmet lik en sykehjemsavdeling. Hvis man satser på «lettere» pasienter som er kognitivt 

bra-/velfungerende, vil de stille andre krav til utformingen av boligene. Da kan det bli snakk om å 

bygge om i større grad.  

Hvis man legger ned en gruppe (1/2 avdeling) og det skjer i tilknytning til korttids-/rehabiliterings-

plassene, vil denne delen av avdelingen kunne benyttes av fysioterapeutene til trening av pasientene 

i korttidsavdelingen. Dette ville vært en praktisk løsning, men det er usikkert hvor mye man sparer 

økonomisk på det – selv om rehabilitering er lønnsomt på sikt.  

Det «motsatte» alternativet til å legge ned en sykehjemsavdeling er å legge ned omsorgsboliger. Da 

vi vi ha behov for alle sykehjemsavdelingene. Frittstående omsorgsboliger kan selges, i motsetning til 

en sykehjemsavdeling.  

Hvis man legger ned et helt sykehjem kan det bli snakk om å selge hele bygningsmassen eller rive 

hele bygget. Om ikke selve bygget er salgsvare, så kan tomta det står på være det. Men en kan også 

se for seg at noen vil kjøpe bygget og bygge det om til leiligheter. Men dette tar vi ikke stilling til i 

denne utredningen.  

ANDRE TJENESTER (I HELSE/MESTRING) LOKALISERT TIL SYKEHJEMMET  

Kjøkkenet  
Det er allerede vedtatt i Strategiplanen at vi skal vurdere tjenestene ved institusjonskjøkkenet. Det 

kan bli snakk om å legge ned enkelte tjenestetilbud. Det kan også bli snakk om et interkommunalt 

samarbeid.  

Eksempel: Matombringing til hjemmeboende (stort sett eldre) har blitt mindre omfattende de siste 

årene. Det snakkes om at de kommersielle tilbudene er blitt så bra (eks. Fjordland) at mange ikke ser 

behovet for den faste leveringen fra kommunens kjøkken. Dermed er dette en tjeneste som kan 

legges ned uten vesentlige konsekvenser for brukerne.  
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Vi kan legge ned kantinedriften. Dette vil gå ut over de som bor i omsorgsboliger ved sykehjemmene 

og som kjøper seg mat i kantina. Det vil også påvirke ansatte som nå kjøper mat i kantina.  

Legges produksjonen av varmmat ned, må dette kjøpes av andre. Det kan tenkes et samarbeid med 

nabokommuner, men de har heller ikke reservekapasitet, så det kan evt. bli snakk om å fordele 

oppgaver mellom kommunene. Det er usikkert hva vi kan spare på det. Ellers må vi ut på anbud og få 

varmmat fra et storkjøkken et annet sted. Vi har ikke gått nærmere inn på dette i denne utredningen.  

Vaskeriet  
Det er allerede vedtatt i Strategiplanen at vi skal vurdere vaskeritjenestene. Vi har to vaskeri, ett ved 

hvert sykehjem, og det er nok ikke rasjonelt. Vi kommer derfor til å se på muligheten for å slå dem 

sammen. Da må det kjøres tøy mellom de to sykehjemmene.  

Det blir også vurdert om vi bør kjøpe enkelte tjenester, eks. vask av personaltøy. Pasienttøyet bør 

vaskes på huset, men noen sykehjem har vaskemaskiner på avdelingene og vasker pasientenes tøy 

der. Her må vi også regne på om «vinninga går opp i spinninga» for vi må bruke personell til å gjøre 

jobben, og med tanke på å bruke rett kompetanse på riktige oppgaver, blir det feil at pleiepersonalet 

skal vaske tøy og gjøre andre oppgaver som man ikke trenger helsekompetanse til.  

D. KONSEKVENSER FOR ANDRE TJENESTER  

Hjemmetjenesten  
Hvis man reduserer kapasiteten i sykehjemmene med en avdeling som utgjør ca. 16 plasser (evt. to 

avdelinger eller et sykehjem som betyr over 30 plasser) så må hjemmetjenesten rustes opp til å 

kunne yte tjenester til et tilsvarende antall enten i egne hjem eller i omsorgsboliger. Tidsperspektivet 

for å klare å tømme en hel avdeling er uvisst, fordi pågangen av pasienter varierer til dels ganske 

mye. Men vi ser for oss at det kan gå et helt år før vi får redusert antall sykehjemsplasser så mye.  

Det vil i denne overgangsfasen være behov for å ruste opp hjemmetjenesten før man klarer å 

nedbemanne institusjonstjenesten. Dermed vil ressursbruken forbigående øke i denne perioden.  

Det er vanskelig å se for seg hvor mye kapasiteten i hjemmetjenestens må økes. En sykehjems-

avdeling har i snitt ca. 16 pasienter. Vi tar utgangspunkt i at et tilsvarende antall med relativt 

ressurskrevende pasienter skal få sine tjenester av hjemmetjenesten i sitt eget hjem eller i en 

omsorgsbolig. Disse pasientene vil ha behov for mer behandling, rehabilitering og pleie enn 

gjennomsnittet av hjemmetjenestens pasienter i dag.  

- Hvor mange timer tildelt tid per uke må disse pasientene ha – og hva koster det?  

Vi kan ta utgangpunkt i tabellen i Kunnskapsgrunnlaget som viser hvor mange timer tildelt tid 

(vedtakstid) per uke, pasienter har i perioden før de legges inn i sykehjem. Tildelt tid varierer, men 

mange har få timer i uka. Gjennomsnittet for den målte perioden ligger på 7 timer i uka. Her må vi 

sette inn noen definisjoner og forutsetninger:  

- Vedtakstid / tildelt tid = den tiden personalet yter tjenester direkte til pasienten  

(«ATA-tid», ansikt til ansikt-tid).  
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- Ansattimer: RO som har erfaring fra veldig mange kommuner, bruker en faktor på 1,4. 

Vedtakstid multiplisert med 1,4 gir ansattiden = den tiden den ansatte bruker for å yte en 

time direkte tjenester til en pasient i hjemmetjenesten.  

Hvor mange vedtakstimer per uke disse pasientene (dvs. tilsvarende pasienter) vil måtte ha behov 

for, er vanskelig å vurdere, men vi regner med at det må ble flere enn gjennomsnittspasienten i dag, 

kanskje opp mot den dobbelte vedtakstiden per uke.  

- Dette vil koste mellom 4 og 5 millioner i året.  

- Det tilsvarer rundt 6 til 7 årsverk ekstra i hjemmetjenesten.  

Omsorgsboligene  
Som tidligere nevnt ble det bygd mange omsorgsboliger på 90-tallet, og det er fortsatt slik at noen 

beboere ikke mottar helsetjenester/hjemmetjenester ut over praktisk bistand. Hvis antallet 

sykehjemsplasser reduseres vil presset på å bruke omsorgsboligene effektivt øke. Beboerne vil jevnt 

over ha mer behov for tjenester og vi må derfor sørge for å lage ordninger og rutiner som sikrer disse 

beboerne heldøgns tjenester, HDO.  

De 18 plassene i bofellesskapene og de 18 plassene i de boligene som er bygd sammen med 

Follebutunet, må rustes opp til å kunne yte tjenester på døgnbasis. Det kan gjøres ved å enten:  

• sette inn egen nattevakt i boligene,  

• samkjøre nattevaktene i sykehjemmet og boligene mer enn i dag, eller  

• bruke digitale løsninger / velferdsteknologi.  

Personell koster, og en nattevakt koster ca. 1,4 mill. i året. (Må bruke 1,8 årsverk for å dekke natta 

365 dager i året.) Uansett om det settes inn nattevakt i boligene eller om det er nattevakta i 

sykehjemmet som også betjener boligene, må bofellesskap og omsorgsboliger rustes opp digitalt. De 

kan utstyres med pasientvarslingssystem («ringesnor») eller bedre utbygde digitale alarmsystemer: 

trygghetsalarm, mobil trygghetsalarm, sensorer av forskjellig slag (bevegelsessensor), kamera, osv.  

Rehabilitering  
Rehabilitering, fysioterapeut og ergoterapeut, får økt arbeidspress når både sykehjemmene og 

hjemmetjenesten skal effektiviseres. Med kortere forløp gjennom sykehjemmet og flere pasienter 

som kommer rett hjem fra sykehuset, blir det økt press på trening, rehabilitering, 

hverdagsrehabilitering og mestring. Sykepleietjenesten og rehabiliteringstjenesten må jobbe tett 

sammen tverrfaglig. Økt tverrfaglig jobbing er positivt.  

Psykisk helse og rus  
Psykisk helse og rus vil ikke merke så mye til at sykehjemsplasser er redusert, men de kan komme til 

å merke at hjemmetjenesten får større ansvar og mer kjøring. Hjemmetjenesten som har ansvaret 

for pasientene i helgen og om natten, kan slite med å kunne bruke tilstrekkelig med tid på disse 

pasientene som ellers mottar tjenester av psykisk helsetjeneste på dagtid.  

Vi vet at spesialisthelsetjenesten bygger ned døgntilbudene. De lettere og kortvarige lidelsene 

(forløp 1) og de tyngre lidelsene (forløp 3) må behandles i kommunene. Det er (stort sett) bare 

forløp 2, som er pasienter som responderer godt på behandling, som behandles av 
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spesialisthelsetjenesten. Dermed blir et større ansvar veltet over på kommunene. Dette merker både 

de som arbeider i psykisk helse og hjemmetjenesten.  

Legetjenesten  
Reduksjon av antall plasser i sykehjemmene vil kunne merkes i legetjenesten, om enn i relativt 

beskjeden grad. Når fastlegen har en pasient som han mener burde vært vurdert for sykehjemsplass, 

vil det som ved andre søknader, være Tildelingskontoret (med støtte fra hjemmetjenesten og 

rehabilitering) som tar den fullstendige kartleggingen av søkerens tilstand, funksjon, boforhold og 

familiesituasjon. Tildelingskontoret vil tildele sykehjemsplass hvis kriteriene er oppfylt og det er den 

beste løsningen.  

Fylkesmannen skriver i Kommunebilder 2020: Kommunen har god legedekning på sykehjemmene. 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,60 timer mot 0,57 timer på landsbasis. Dette er en 

indikator på kvalitet og tilgjengelighet i tjenesten.  

Hvis deler av sykehjemmene legges ned, vil det også påvirke sykehjemslegen. Det må vurderes om 

også legen skal redusere stillingen, om det er naturlig med mer samdrift i regionen, om 

sykehjemslegen skal samarbeide med legesenteret, eller ha andre oppgaver som han ikke har nå.  

Habiliteringstjenesten  
Habiliteringstjenesten vurderer (i delutredning 5) å foreslå muligheten for å legge ned ett av 

bofellesskapene. De gjenværende beboerne begynner å bli eldre og de har behov for mye stell og 

pleie. Ett alternativ som har vært drøftet, er å overføre beboere til sykehjem. Dette blir et problem 

hvis Helse og mestring samtidig skal kutte plasser ved å legge ned sykehjemsavdeling(er).  

Dagsenter  
Dagsentertilbudet bør økes. Det holder brukere lenger friske eller utsetter fysisk og/eller mentalt 

forfall og utsetter behovet for tjenester. Se delutredning 4 om dagsenter og dagaktivitetstilbud.  

Avlastningstilbud  
En nedlagt sykehjemsavdeling gir økt press på de gjenværende plassene. Det kan derfor bli færre 

pasienter som får avlastningsplass. Dette kan til en viss grad kompenseres med flere 

dagsenterplasser, men det kan bli et problem på kveld og natt.  

En bør etter hvert vurdere om en nedlagt sykehjemsavdeling kunne blitt brukt som en 

avlastningsavdeling – en form for «lett-avdeling» med lav bemanning.  

Frivillige / aktivisering  
Frivillige er allerede en ressurs. Frivillige har også oppgaver i sykehjemmene i dag. Det kan være 

vanskelig å tenke seg flere oppgaver for frivillige inne i et sykehjem enn de som utføres i dag. Vi bør 

heller satse på at den ressursen som frivillige utgjør, brukes i hjemmetjenesten og i aktivitetssenter, 

uteaktiviteter, o.l.  

Professor Rolf Rønning (Høgskolen i Innlandet) har forsket på innsatsen til frivillig sektor. Det anslås 

at pårørende og frivillige utgjør like mange årsverk som alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. 

Men det betyr at det er svært få uutnyttede personer å gå på. De som vil og kan være frivillige, er 

allerede det. Det er også et praktisk problem at frivillige vil ha fri fra det frivillige arbeidet når 
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tjenesten trenger dem mest (ferier og høytider). Derfor mener Rønning at vi ikke har så mye å gå på 

når det gjelder å få aktivisert flere frivillige.  

E. FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS  
Departementet (HOD) har i Rundskriv I-5/2017 sterkt oppfordret kommunene til å bli mer bevisste på 

å utrede potensialet for rehabilitering hos alle pasientene.  

Regjeringen ønsker å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt 

tjenestemottaker får mulighet til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for 

sykdom og funksjonstap. En viktig forutsetning for å oppnå dette er at brukernes ressurser tas 

i bruk på nye måter, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkeltes 

erfaringskompetanse.  

En grundig tverrfaglig kartlegging avdekker behovet for rehabilitering. Det er også viktig at hver 

enkelt helsearbeider har et «rehabiliterende perspektiv» i ethvert møte med pasienter og pårørende, 

slik at man fanger opp de behovene som er der. Dette gjelder de som arbeider med tildeling av 

tjenester, hjemmetjenesten og de som møter pasienten og pårørende i sykehjemmet. Med relativt 

enkle midler kan ofte boligen ordnes og legges til rette slik at pasienten kan bo der til tross for 

nedsatt funksjonsevne.  

Hjemmetjenesten ønsker å bli mer bevisste på å bruke førstegangsbesøk (ved søknad om tjenester) 

som Forebyggende hjemmebesøk / Forebyggende samtale. Dette står det mer om i delutredning 1, 

Hjemmetjenester.  

F. NYE ARBEIDSMETODER, TEKNOLOGI, LØSNINGER  
I strategiplanen for 2020 - 2023 står det at tjenesten skal: Benytte velferdsteknologi for å redusere 

driftskostnader samtidig som kvaliteten på tjenesten øker. Selv om dette allerede er et vedtatt tiltak 

er det aktuelt å ta det med her. Vi har lett for å tenke at velferdsteknologi, med mobil trygghetsalarm 

med GPS, digitalt tilsyn med kamera, o.a., brukes bare i hjemmetjenesten. Men slik teknologi er like 

nyttig i et sykehjem.  

For å få ned kostnaden ved sykehjemmene må tjenesten effektiviseres. En måte å effektivisere på er 

å sette inn teknologi. Et enkelt grep som flere sykehjem bruker, er at personalet ikke går faste runder 

(gjør rutineoppgaver), men i stedet lar teknologien varsle når pasienten har behov for hjelp. Det er 

mindre forstyrrende og mye tryggere. Teknologien kan varsle på sekundet hele døgnet igjennom.  

Bruke kompetansen riktig: I helsevesenet oppstår det innimellom kulturer hvor det heter at «alle skal 

gjøre alt» eller «ingen er for fine til å ta drittjobbene». Det betyr at de som har utdanning til å gjøre 

spesielle kliniske/medisinske oppgaver, i stedet føler at de må bruke tida si på å sette på bordet eller 

vaske bekken. Dette er ukulturer som vi må bli kvitt. Personalet skal bruke kompetansen til det den 

skal brukes til, mens oppgave som kan løses av ufaglærte skal løses av ufaglærte. Dette vil 

effektivisere og få ned kostnadene.  

Noen kommuner differensierer oppgavene gjennom organiseringen av arbeidet. Hamar har en form 

for stabsorganisering (matriseorganisering) hvor sykepleiere «går utenpå» og utfører 

spesialoppgavene.  
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E-rom: Øyer kommune har såkalte e-rom-løsninger. Det betyr at pleieren logger seg på en skjerm på 

rommet (ved pasientens seng) hvor nødvendige data om pasienten kommer opp og hvor pleieren 

kan rapportere på tiltakene der og da. Det koster å installere dette, men det er arbeidsbesparende.  

Vikarpool/ressursavdeling: Enkelte kommuner har personell i en vikarpool (eks. Ressursenheten, Sel 

kommune). Dette kan være en fordel når det er stor variasjon i belegget. Personell kan settes inn der 

det er behov, når det er behov. Ved å ansette personer i en vikarpool får de også mulighet for å øke 

stillingsbrøken sin.  

G. NYE SAMARBEIDSFORMER  
Mye av det som faller inn under dette kapitlet er skrevet tidligere i utredningen. Vi må legge vekt på 

å jobbe mer tverrfaglig. De tverrfaglige vurderingene må inn så tidlig som mulig for at vi skal bli gode 

på å tenke forebyggende og rehabiliterende.  

Selv om potensialet kan være begrenset, må vi se på mulighetene som ligger i å samarbeide med 

frivilligheten. Det kan være andre måter å jobbe sammen på enn det vi gjør i dag.  

I samarbeidsformer ligger også å bruke kompetansen riktig. Vi må se ut over de tradisjonelle 

samarbeidspartnerne våre – er det andre yrkesgrupper vi kan dra nytte av – og som kan dra nytte av 

å jobbe sammen med oss?  

Interkommunalt  

Vi har mye interkommunalt samarbeid i regionen. Vi samarbeider om legevakt og KAD-plasser 

(Kommunale Akutte Døgnplasser). Vi har felles intermediæravdeling på Lillehammer helsehus, hvor vi 

betaler for en plass. Vi bør også vurdere å samarbeide om ressurskrevende brukere/pasienter.  

• Det kan være pasienter med demens som i en periode av sykdommen kan være svært 

utagerende og vanskelige å behandle og pleie.  

• Vi har unge mennesker som krever mye ressurser og kompetanse i hver kommune. Det vil 

klart være rasjonelt å samarbeide om dette og det vil gi en samlet kompetanse og et 

kompetansemiljø ett sted i regionen.  

• Personer med store skader etter ulykker kan være ressurskrevende – behov for kontinuerlig 

overvåkning/tilstedeværelse – og kompetansekrevende. Her ser vi også gevinster ved å 

samle ressursene.  

H. KOMPETANSEBEHOV  
Andrelinjetjenesten, sykehusene, får stadig færre sengeplasser, men behandler flere pasienter. Det 

fører til at pasienter sendes hjem og/eller overføres til kommunen på et mye tidligere stadium enn 

før. Dette stiller mye høyere krav til kompetanse i kommunene. Ved færre sykehjemsplasser blir det 

større krav til god faglig behandling og oppfølging av de som til enhver tid er inneliggende i 

sykehjemmet. Det er nær samhandling mellom sykehjem og hjemmetjeneste, så kompetansekravet 

gjelder også i hjemmetjenesten. Det blir økende behov for høgskoleutdannet personell i kommunen.  

De som jobber i tjenesten skulle kanskje ønske at vi hadde sykepleierspesialister innenfor nesten alle 

medisinske diagnoser, men det er ikke realistisk. Professor Anders Grimsmo (NTNU og KS) sier at man 

i en liten kommune sjeldent vil ha pasienter med sjeldne diagnoser. Det betyr at det kan gå flere år 

mellom hver gang den enkelte sykepleier kommer bort i en pasient med en slik spesiell diagnose. 
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Ergo er det flinke generalister vi må ha. Det er det vi har, men vi har alt for få av dem. Fylkesmannen 

skriver i Kommunebilder 2020:  

Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger litt under landsgjennomsnittet med 

74,0 prosent (74,8 prosent er landsgjennomsnittet). Kommunen bør ha fokus på nåværende 

og fremtidig kompetanse og rekrutering.  

Sykepleiere  

Det blir økt omfang av sykepleieroppgaver og faglige utfordringer. Derfor må vi ha flere sykepleiere. 

Sykepleierne er faglige ledere av tjenesten.  

• Sykepleierne har kompetanse til å behandle pasienter (etter legens forordning) og utføre alle 

helse- og sykepleiefaglige oppgaver. En del oppgaver har ikke andre yrkesgrupper enn 

sykepleiere lov til å utføre.  

Hvis det totale antallet personell skal ned, må det forholdsmessig bli flere sykepleiere i tjenesten. 

Selv om vi legger ned en sykehjemsavdeling og personalet derfra brukes i andre avdelinger og i 

hjemmetjenesten, vil det kunne bli behov for å rekruttere sykepleiere.  

Helsefagarbeidere  

Vi har mange erfarne og dyktige helsefagarbeidere. Og vi har bruk for alle sammen. Selv om det 

totale antallet personell skal ned, vil det etter hvert bli behov for å rekruttere nye helsefagarbeidere.  

• Helsefagarbeiderne utfører alle helse- og sykepleiefaglige oppgaver som ikke må utføres av 

en sykepleier.  

Det er en utfordring for kommunene at det utdannes for få helsefagarbeidere. Vi sliter også med å 

rekruttere de få som blir utdannet i regionen.  

Assistenter  

Vi har en del ufaglærte medarbeidere i tjenesten. De fikk opplæring da de begynte. Flere har jobbet i 

mange år og er dyktige medarbeidere, men at de ikke har fagutdanning gir en del begrensninger i 

hvilke oppgaver de kan utføre. Med flere pasienter som trenger mye medisinsk oppfølging som 

krever høyere kompetanse, bør vi bli tydeligere på oppgavefordelingen mellom faggruppene.  

• Assistenter kan utføre oppgaver som helsefagarbeiderne gjør, når de har fått opplæring til 

det og lederen av avdelingen har forsikret seg om at de kan oppgavene.  

Assistenter bør oppfordres til å ta fagutdanning og som kommune bør vi legge til rette for at de kan 

gjøre det. (Vi har noen som er i gang hvor vi deler utgiftene med NAV.)  

Fysioterapeuter og ergoterapeuter  

Behovet for bedre og raskere rehabilitering av pasienter gjør at fysio- og ergoterapeuter må inn i 

større grad både i sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Det er en fordel at de er til stede når 

pasienter kommer fra sykehuset slik at de første faglige vurderingene blir best mulig.  

• Ergoterapeuten er spesialist på hjelpemidler og tilrettelegging av boliger og omgivelser.  

• Fysioterapeuten lager treningsopplegg og veileder annet personell i trening med pasientene.  

Det blir vanskelig å jobbe forebyggende og rehabiliterende med færre terapeuter i kommunen.  

Kan vi rekruttere sykepleiere? Det er mulig, men ikke lett. Det er 4600 ledige sykepleierstillinger i 

Norge i dag, 290 i Innlandet og 37 bare i Lillehammer (NAV.no 29. januar 2020). Derfor må vi satse på 

å utvikle de vi har og legge til rette for å beholde dem i kommunen. Vi må lage fleksibel opplegg hvor 
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kompetanse blir brukt på tvers av enheter og fagområder. Ved behov for spesialkompetanse, må vi 

bruke sykehuset. De har veiledningsplikt overfor kommunene.  

I. ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR  

Effektivisering og bemanningsreduksjon  
Lavere antall pasienter gir mulighet til å redusere bemanningen. Men effektivisering gjennom nye 

rutiner og ny teknologi gir også innsparingsmuligheter. Bemanningsplanene og turnusene 

gjennomgås og endres. Dette arbeidet pågår. Siden omtrent 4/5 av kostnadene i helse- og 

omsorgstjenestene er lønn, så må tiltakene som gjennomføres resultere i lavere bemanning.  

Sykehjemmene ledes av seksjonsleder. Hver avdeling har en avdelingsleder som har 50 % av 

stillingen sin til administrasjon og ledelse og 50 % i turnus med helgearbeid. Med 15 - 20 ansatte i 

turnus i avdelingen har en leder i halv stilling et stort kontrollspenn.  

Om tjenester/avdelinger legges ned, vil det bli et mindre kontrollspenn for lederne. Avhengig av 

hvilke deler/avdelinger som aller helst bør være åpne og hvilke som må stenge, bør organisering og 

lederkabal legges på nytt. En kan se for seg flere muligheter, bl.a. felles ledelse for sykehjemmene 

(hvis begge fortsatt skal driftes).  

Vi vil måtte gå praktisk til verks for å finne ut hvilke avdelinger og rom som gir flest plasser og de 

mest praktiske og effektive løsningene. Dette gjøres sammen med ansatte og ledere i 

sykehjemmene.  

Tildelingskriterier  

For å spare penger må vi bli færre ansatte – og da må vi nødvendigvis gjøre mindre. Det er grenser 

for hvor mye vi kan effektivisere tjenesteytingen. Men andre kommuner driver sine tjenester billigere 

enn oss. De har færre pasienter innlagt i sykehjem, men de har også færre pasienter som får 

hjemmetjenester. Statistikken sier at i Gausdal får mange pasienter lite (få timer) hjemmetjenester, 

sammenlignet med andre kommuner hvor færre pasienter får mer (flere timer) tjenester.  

6,9 % av våre innbyggere har hjemmetjenester. I kommunegruppe 11 er tallet 5,2 %. Det betyr at om 

vi hadde hatt samme dekningsgrad som K11 ville 100 færre fått hjemmetjenester i Gausdal.  

Kommentar: KOSTRA-rapporteringa som gir 6,9 %, inneholder alt som er definert som 

hjemmetjenester i kommunal sammenheng, bl.a. habiliteringstjenesten, omsorgslønn, o.a., slik at 

andelen som får hjemmetjenester innenfor Helse og mestring er lavere (275 pasienter tilsvarer 

4,5 %),  men på dette nivået har vi ikke sammenlikningstall i KOSTRA. Det som likevel er interessant 

er at vi ligger høyere enn sammenlignbare kommuner og at antallet personer som mottar tjenester 

har økt mye de siste årene.  

Andre kommuner har dermed strengere kriterier for tildeling av kommunale tjenester. Rolstad i RO 

sier at det er her nøkkelen til kostbar eller rimelig drift ligger. Vi må med andre ord se på 

tildelingskriteriene for terskelen for å få tildelt tjenester må bli høyere.  
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Om ledelse i helse- og omsorgssektoren  
KS framhever at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til 

innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen 

som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å 

bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. KS mener at det er 

viktig at kommunene setter arbeidsgiverpolitikk og ledelse på dagsordenen for å lykkes som 

arbeidsgiver og lykkes som tjenesteyter i framtida.  

Statens helsetilsyn oppsummerer erfaringer fra tilsyn med at ledelse er svært viktig for å 

opprettholde kvaliteten på det faglige arbeidet. Lederen er den personen i en avdeling som – etter 

delegering – har det faglige og juridiske ansvaret for at lover, regler og faglige normer blir fulgt. 

Ledelsen må være tett på egen virksomhet, hver dag. Statens helsetilsyn slår i flere rapporter fast at: 

det er behov for å øke kompetanse, faglig styring og ledelse i tjenestene, og det er viktig å lære av de 

kommunene som gjennom ledelse og kvalitetsarbeid yter gode og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesteloven generelt og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten spesielt, understreker at det er ledelsens ansvar at det ytes gode tjenester: 

§ 1: Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen 

etterleves. § 3: Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det 

etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne 

forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. § 4: I denne forskriften betyr 

styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan 

virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav 

fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.  

Helse- og omsorgstjenestene har mange ansatte (og mange i små stillinger), og tjenestene ytes 

døgnet rundt. Mange ansatte per leder kan redusere lederens kontroll over arbeidet. Fysisk nærhet 

til avdelingen gjør det lettere for lederen å holde oversikt og koordinere arbeidet, det bedrer 

muligheten for relasjonsbygging, oppfølging av ansatte og gjør det lettere å være en synlig leder. 

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) som har erfaringer med omstillingsprosesser i mange 

kommuner, anbefaler at lederspennet ikke bør overstige 10 til 15 årsverk, noe som tilsvarer mellom 

15 og 20 personer i omsorgssektoren.  

Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med kommunedirektøren, ansvarlig for kommunens 

totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / 

økonomi / helse- miljø og sikkerhet og personalarbeid. Internkontroll, gode beslutningsgrunnlag, og 

iverksetting av vedtak er en del av det, jfr. kommunelovens § 13-1. 

Helse- og omsorgssektoren i Gausdal består av tre enheter med hver sine enhetsledere: Helse og 

mestring, Habilitering og Rehabilitering og legetjenester. Under enhetsleder er det stedlige 

ledere/avdelingsledere med ansvar for fag, personal og økonomi, men med ulik grad av ansvar og 

stillingsstørrelse avhengig av avdelingens størrelse og kompleksitet.  
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Noen lederoppgaver og administrative oppgaver  
I alle stillinger, både fagstillinger og lederstillinger, er det et stort omfang av administrative oppgaver. 

Dette er i hovedsak en konsekvens av de høye kravene til internkontroll (= oppfølging av lover og 

forskrifter), dokumentasjon og rapportering, i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser knyttet til 

all saksbehandling kommunen utfører. For å vise lederoppgavenes omfang og variasjon, har vi laget 

en oversikt over noen av dem. Det presiseres at listen ikke er uttømmende:  

Følge opp vedtak og strategidokument som 
digitaliseringsstrategi, arbeidsgiverstrategi, 
kommunikasjonsstrategi osv.  

Rapporteringer  
- pålagte jfr. lov og forskrift og statlige 

myndigheter  
Tilsyn  
- Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, og flere 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Planprosesser  
- handlingsplaner for tjenestene  
Saksbehandling  
- til innbyggere som søker om tjenester: 

enkeltvedtak / tjenestetildeling. 
Klagebehandling  
Økonomioppfølging  
- fakturaattestasjon  
- administrasjon av avtaler  
- månedlig rapportering innen tjenestene  
- økonomistyring og internkontroll innen 

økonomi  
KOSTRA-rapportering  
Anskaffelser/anbudsprosesser, kjøp av varer 
og tjenester  
Strategiplanarbeidet, pluss  
- tertialrapporter  
- årsmelding  
Personaloppfølging  
- ansettelser  
- sykefraværsoppfølging  
- helse, miljø og sikkerhet, - 

vernerunder/avviksmeldinger/opplæring 

- avslutning av arbeidsforhold, sluttmeldinger, 
attester  

- utviklingssamtale  
Post og arkiv  
- dokumentasjon, arkivering  
- journalsystemer  
Planlegge og dokumentere fag- og driftsmøter 
i tjenestene, inkludert tverrfaglige 
møteplasser  
Beredskapsarbeid  
- øvelser, - planlegging, gjennomføring  
Kompetanseplanlegging og -utvikling  
- veiledning og opplæring av ansatte  
Digitaliseringsarbeid  
Internkontroll og kvalitetsarbeid  
- utvikle rutiner, prosedyrer, reglementer, 

skjema mv.  
- opplæring og veiledning  
- planlegge, lede, gjennomføre og evaluere 

prosesser knyttet til tjenesteutvikling  
Avvikshåndtering  
Informasjonssikkerhet og GDPR  
Informasjon og kommunikasjon  
- nettside  
- annonsering  
- informasjonsbrev internt og eksternt  
- svare på henvendelser fra innbyggerne og 

ansatte  
Oppfølging av tillitsvalgts- og 
verneombudsordningen  

 

Prosjektet Fornyelse og omstilling 2020, som handler om effektive tjenester innenfor lavere 

økonomiske rammer, er en parallell prosess til delutredningene. Her blir alle tjenester og 

lederstillinger gjennomgått. Sak om tiltak blir lagt fram for kommunestyret i mars 2020.  

J. ØKONOMISKE KONSEKVENSER KNYTTET TIL INVESTERING OG 

DRIFT  
Å gi nøyaktige kalkyler på hva man sparer økonomisk på å legge ned plasser, er vanskelig fordi drift 

av et sykehjem er så omfattende. Så lenge man holder deler at et sykehjem i drift er noen 
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grunnkostnader relativt konstante selv om antallet plasser/pasienter endres. Deler av de 

innsparingene man får ved å legge ned sykehjemsplasser, vil gå ut igjen i andre deler av tjenesten 

som må rustes opp for å kompensere for de nedlagte sykehjemsplassene.  

GRUPPE: Hvis man legger ned en gruppe – altså en halv avdeling – vil man fortsatt måtte ha ledelse 

av personalet i den gruppa som gjenstår og man må fortsatt ha nattevakt til pasientene.  

AVDELING: Det som gir størst effekt er å legge ned en hel avdeling. Da tar man bort alt personell, 

inkludert avdelingslederen og nattevaktene. Det gjør også regnestykket noe enklere. Med 

gjennomsnittlig 16 plasser i avdelingene våre, vil det gi en innsparing på ca. 10 millioner.  

Utgiftene til mat, renhold, o.a. går opp mot egenandelen (vederlag) som langtidspasientene betaler. 

I gjennomsnitt betaler våre langtidspasienter en egenandel på ca. 12.000 kroner per måned, altså i 

underkant av 150 tusen i året, mens sykehjemsplassen koster kommunen 1,1 millioner i året.  

For å kompensere for en nedlagt avdeling med 16 plasser, må en se for seg at de pasientene man da 

skal betjene i hjemmetjenesten, vil være tyngre (ha behov for mer behandling, rehabilitering og 

pleie) enn gjennomsnittet av hjemmetjenestens pasienter i dag. For å sette opp et regnestykke for de 

16 pasientene som i dag ville vært i sykehjem, men som etter stengningen vil være betjent av 

hjemmetjenesten, tar vi utgangspunkt i at pasientene vil ha behov for flere timer hjemmetjenester i 

uka enn dagens gjennomsnittlige pasient.  

Et grovt forenklet regnestykke, med mange ukjente faktorer, vil da se slik ut:  

• Stenge en sykehjemsavdeling (16 plasser) gir en innsparing på ca. 10 millioner.  

• Betjene tilsvarende ressurskrevende pasienter i hjemmetjenesten kan gi en kostnad på 

mellom 4 og 5 millioner.  

• I dette tenkte regneeksempelet vil vi da kunne spare mellom 5 og 6 millioner.  

Hvis det blir besluttet å legge ned mindre deler av avdelinger, vil vi måtte regne på det når man ser 

hvilke deler man rent praktisk legger ned.  

Blir det besluttet å legge ned et helt sykehjem, vil det bli en ganske tidkrevende prosess. 

Konsekvensene for andre tjenester, særlig hjemmetjenesten, blir også større og mer omfattende. 

Dette er et regnestykke vi må komme tilbake til hvis det blir aktuelt.  
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OPPSUMMERING  
Vi har ikke på nåværende stadium tatt stilling til hvilken avdeling eller hvilke grupper/avdelinger som 

bør stenges. Hvis stengning blir bestemt må vi gjennomføre en grundig faglig, administrativ og 

økonomisk vurdering av forskjellige alternativer. Fordeler og ulemper må veies mot hverandre. 

Sykehjemmene utgjør en stor bygningsmasse og de er påbygd og renovert mange ganger. Noen 

avdelinger er mer praktiske å drifte enn andre og antall plasser kan variere en del.  

Eksempler på bygningsmessige forhold kan være at:  

Follebutunet har den nyeste bygningsmassen. Hele den nye delen er tilrettelagt for personer med 

demens. Der er det også et rom som er spesielt lydisolert for særlig utagerende personer. Sykehuset 

Innlandet «truer» med å legge ned infeksjonsavdelingen, men vi har to rom som er spesiallaget for å 

kunne behandle infeksjonspasienter. I Follebu er omsorgsleilighetene bygd sammen med 

sykehjemmet. Det gjør samdrift (HDO) enklere. (18 omsorgsboliger og 10 bofellesskap.) Samtidig er 

det en avdeling som ikke har direkte utgang til bakkenivå og veldig liten dagligstue. Inngangspartiet 

på Follebutunet kan også kritiseres fordi man kommer rett inn i kantina. Rehabiliteringsavdelingen 

ligger på Follebutunet. Dagsenter eldre og dagsenter psykisk helse (Kjellerstua) ligger her.  

I Forsettunet er en av sykehjemsavdelingene/gruppene bygd som omsorgsleiligheter med 

tekjøkken/hybelkjøkken. Dette er demontert nå som rommene brukes som vanlige sykehjemsrom. 

Samme sted er det en dagligstue med fantastisk utsikt. Særlig den ene avdelingen har lett atkomst til 

uteareal, blant annet sansehagen. Inngangspartiet fungerer greit. Dagsenter demens ligger her og 

hovedkjøkkenet er på Forsettunet.  

En må også se på hvilke avdelinger som egner seg best til annet bruk enn vanlig sykehjemsdrift.  

Dette er bare noen momenter. Vi kan ikke se isolert på sykehjemmene eller på ett sykehjem, vi må se 

hele driften i sammenheng.  

 

 

 

Fagforbundet i Gausdal ønsker at følgende kommentar tas inn i utredningen:  

"Fagforbundet Gausdal er klar over Gausdal kommunes krevende økonomi, men har stor 

bekymring over forslag om ytterligere nedleggelse av sykehjemsplasser, spesielt med tanke 

på det økende antallet eldre med demens".  

Sykepleierforbundet i Gausdal ønsker at følgende kommentar tas inn i utredningen:  

«Norsk sykepleierforbund avd. Gausdal stiller seg ikke bak forslag om ytterligere nedlegging av 

sykehjemsplasser. 

Begrunnelse: 
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• Økt antall eldre med demens 

Demens er en samlebetegnelse på flere ulike hjernesykdommer som fører til kognitiv svikt. 

Sykdomsforløpet hos pasientene kan variere i stor grad, og personer med demens vil i ulike stadier av 

sykdomsforløpet ha forskjellig behov fra helse- og omsorgstjenesten. Demens gir økende 

funksjonssvikt og økt hjelpebehov, mange vil i siste fase av sykdommen være svært hjelpetrengende 

og vil trenge bistand hele døgnet. Det finnes få gode oversikter over forekomst av demens i Norge, 

men ifølge nasjonalforeningen for folkehelse har i dag over 77 000 mennesker i Norge demens, og 

trolig vil antallet dobles fram mot 2040 i takt med alder. 

 I Hjemmetjenesten i Gausdal opplever man at det er stadig flere pasienter med demens. Det 

spenner seg fra de som har en mild sykdom, som kan trenge hjelp til administrering av medisiner og 

ernæringstiltak, til de som har en langtkommen demens som trenger hjelp store deler av døgnet. 

Pasienter med en langtkommen demens som bor hjemme, er det i all hovedsak ektefelle/samboer 

som tar hånd om. Ofte ser man at pårørende har pasienten hjemme helt til de er så utslitt at de ikke 

orker mer, eller blir syke selv. Da er pasienten kommet så langt i sykdommen at det ikke lengre er 

faglig forsvarlig å ha vedkommende hjemme, og sykehjemsplass er eneste dekkende omsorgstilbud.   

Det er nok spesielt denne gruppen man opplever bekymring for ved eventuelle nedleggelse av 

sykehjemsplasser. Vi har ikke noe annet tilbud foruten sykehjem som klarer å ivareta denne 

pasientgruppen når sykdommen er langt framskreden. 

Forsettunet er et kompetansesenter for personer med demens, demenskoordinator og tilsynslege er 

også tilknyttet sykehjemmet. Denne kompetansen må ivaretas.  

Vedrørende HDO-plasser er det vært å merke seg at man ikke har mulighet til tilbakeholdelse av 

pasienter. Tilbakeholdelse er kun tillat i sykehjemsavdelinger, dette er en nødvendighet hos en del av 

pasientgruppen. 

• Nedlegging av plasser på SIHF Lillehammer, Samhandlingsreformen.  

Samhandlingsreformen og stadig færre sengeplasser på sykehuset resulterer i raskere utskrivelse til 

kommunene. Pasientene er ofte svært syke og har omfattende behov etter hjemkomst. Hos denne 

pasientgruppen skjer det ofte reinnleggelser, som kan resultere i en flytting mellom hjem, sykehus og 

sykehjem, da i flere runder. Dette er samfunnsøkonomisk svært kostbart og ikke minst så er det en 

stor påkjenning for pasienten. Den allerede marginale pasienten har ofte stort fall i allmenntilstand 

ved hver innleggelse. Flere korttidsplasser kan bidra til bedre observasjoner og behandling i tidlig 

tidspunkt, og man kunne ut fra det redusere reinnleggelsene i større grad. Ved korttidsopphold får 

pasienten også legetilsyn som har stor betydning for rask oppstart av behandling ved forverret 

helsetilstand.  

Follebutunet har egen korttidsavdeling med fokus på rehabilitering. 

Sammendrag: 

Det er vanskelig å spå fremtiden, likevel er det sånn at man ser en økning i befolkningen som vil ha 

store sammensatte helseutfordringer, og som vil kreve mye av helse- og omsorgstjenesten. Mange vil 

ha behov for heldøgns omsorg.  
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Pasienter med demens er gruppen man opplever størst bekymring for ved eventuelle nedleggelse av 

sykehjemsplasser. Sykehjem er tilrettelagt for langtidsopphold, det er mulighet med tilbakeholdelse 

og det er der kompetansen ligger. Dette er viktig for å opprettholde god kvalitet i tjenesten, og for at 

pasientene skal oppleve verdighet og trygghet i slutten av livet.» 

 

---- 

 


