
 

 

 

 

 

 

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.  
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INNLEDNING  

Stortingets folkehelsemelding, Mestring og muligheter (St.mld 19, 2014-15) fremhever at en 

framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste legger større vekt på aktivisering, både sosialt og fysisk, og 

gir økt oppmerksomhet til brukeres sosiale og kulturelle behov. Det er behov for en faglig omlegging 

knyttet til rehabilitering, aktivisering, egenmestring og veiledning. 

Det er en rekke faktorer som kan påvirke helsen og bidrar til å opprettholde et godt funksjonsnivå 

hos eldre. Sosial deltakelse, godt kosthold, fysisk aktivitet og allmenn stimulering er faktorer som 

påvirker funksjonsnivå og sykdom, og virker forebyggende på blant annet demensutvikling, 

hjerte/kar sykdom, hjerneslag og hofteleddsbrudd.  

Faktorer som direkte og indirekte har betydning for livskvalitet og psykisk velbefinnende, som tap av 

nære personer, svakt sosialt nettverk og ensomhetsfølelse er risikofaktorer for angst og depresjon 

som er spesielt viktige blant eldre. 

Norsk forskningsråd har aktiv aldring som en av sine hovedprioriteringer i hovedsatsingen, «Flere 

aktive og sunne år (FASE)» (Forskningsrådet, 2013).  

Fire nøkkelfaktorer er løftet fram som spesielt viktige med tanke på god aldring:  

• Høy kognitiv aktivitet  

• Høy fysisk aktivitet  

• Et aktivt sosialt liv  

• Et godt kosthold  
 

Disse summerer også godt de dokumenterte forebyggende og helsefremmende tiltakene for eldre og 

medvirker til flere år med god helse, funksjonsnivå og selvstendighet. Fravær av disse viktige 

nøkkelfaktorene er sterke risikofaktorer for negativ helsepåvirkning, med økt belastning for den 

enkelte og på hjelpeapparatet. 

Dagaktivitetstilbud er en viktig del av tiltakskjeden for hjemmeboende og graden av tilbud/aktivitet i 

de dagsentrene vil kunne ha innvirkning på de øvrige helse- og omsorgstjenestene.     

Status og fakta:                                             

Dagens profil på dagsentrene i Gausdal har fokus på:                                                                                                                                                               

• Forebyggende og helsefremmende (fokus på brukermedvirkning og mestring) 

• Rehabilitering/opptrening 

• Psykososial rehabilitering / opptrening 

• Avlastning  

God dagsenterkapasitet med tidlig innsats og målrettede tiltak kan redusere belastningen på 

hjemmetjenesten og dermed også institusjonstjenesten. Pr. i dag er dagsenter for personer med 

demens er organisert i enhet Helse- og mestring. Dagsenter for eldre og Kjellerstua er organisert i 

enhet for rehabilitering og legetjenester. Dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming er 

omtalt under delutredning habilitering. 
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A. BRUKERGRUPPER  
Dagens brukergrupper: 

Kommunens dagsentertilbud er rettet mot flere ulike målgrupper i ulike livsfaser.  

Dette er et tilbud for alle kommunens innbyggere som har et behov for denne type tjeneste. 

Kjellerstua (dagsenter for psykisk helse og rus) har et tilbud rettet mot yngre mellom 16 og 35 år (et 

utprøvingsprosjekt), ellers så retter tilbudet på Kjellerstua seg i stor grad mot en bredere målgruppe 

der ulike aldersgrupper (over 18 år, men tyngde på godt voksne) er representert. Kjellerstua har også 

en brukerstyrt dag. 

Dagsenter for eldre er hjemmeboende (kognitivt velfungerende) som av ulike årsaker, sosiale, fysiske 

eller psykiske, har behov for et opptrenings- eller aktivitetstilbud. Målet er å forebygge utvikling av 

uhelse ved ulike aktivitets- og frisklivstiltak.  Målgruppen er stort sett hjemmeboende eldre over 60 

år. Noen brukere kan også ha dagsenterplass her grunnet et behov for rehabilitering/opptrening med 

fysioterapeut og/eller ergoterapeut – som er samlokalisert. 

Dagsro (dagsenter for personer med demens) er et dagtilbud for hjemmeboende.  

Tilbudet skal gi meningsfulle opplevelser og føre til en aktiv hverdag som er tilpasset brukerens 

funksjonsnivå. Målet er at brukeren skal føle egenmestring med aktiviteter og sosial omgang. 

Dagtilbudet kan også være et avlastningstilbud for pårørende, slik at de som benytter dagsenteret 

kan bo hjemme så lenge som mulig. 

Dagsenterplasser som driftes av kommunen tildeles etter vurdering av behov, og i hovedsak gjøres 

det enkeltvedtak ved tildeling. Unntaket er Kjellerstua som er et lavterskeltilbud der brukerne i stor 

grad kommer og går etter eget behov og ønske. Dagsenterplass er ikke tidsbegrenset, men er varer 

stort sett så lenge brukeren har behov for dette.  

B. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR  
JURIDISK FORANKRING: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) 

• Lov om folkehelsearbeid (2012) 

• Psykisk helsevernloven og føringer i opptrappingsplanen 

B.1.Kommunen har ansvar for å yte tjenester iht. 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  



UTREDNING FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

4 
 

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 
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.  
 

§ 3-3: Helsefremmede 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 omsorgstjenestene skal bidra til kommunenes folkehelsearbeid, herunder til oversikten over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven §5.  

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. 

B2 Lov om folkehelsearbeid 

§ 4: Kommunenes ansvar for folkehelsearbeid:  

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til 

å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller ledelse, bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen.  

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidlene som kommunen er 

tillagt, herunder med lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 

virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 

planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 

§ 5: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan påvirke denne.  

§ 7: Folkehelsetiltak 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. 

Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk, 

samt alkohol og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 

enkelte selv og befolkningen selv kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 
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B3 Lov om psykisk helsevern 

Denne loven regulerer spesialisthelsetjenesten.  

Følgende gjelder for kommunen:  

Pasienter med psykiske helseplager omfattes av de alminnelige reglene i helselovgivningen. 

Rettighetene til tjenester er regulert i flere lovverk, blant annet: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Bruker- og pasientrettighetsloven 

• Helsepersonelloven 

Føringer for lokalt psykisk helsearbeid / i kommunene: 

1. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008: I denne perioden fikk kommunene overført 

øremerkede midler, og 6,3 milliarder ble investert i kommunene i denne perioden. 

Opptrappingsplanens hovedmål: 

• Styrke brukerrettede tiltak 

• Styrke tilbudet i kommunene med vekt på forebygging og tidlig hjelp 

• Tilbakeføring til arbeid om mulig, eller annen meningsfylt aktivitet (dagtilbud for 

målgruppen) 

Målet med tjenestilbudet skal være mestring 

2. IS-1332 (2005): Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene  

Veilederen peker på at det er et kommunalt ansvar og tilrettelegge for sosiale møteplasser/ 

aktiviteter for mennesker med psykiske lidelser som oppleves meningsfulle, og som gir brukeren en 

opplevelse av mestring i hverdagen. 

VURDERING KNYTTET TIL LOVVERK OG FØRINGER: 

Lovverket vil i hovedsak si at vi skal ha/eller bidra til å sette i verk forskjellige dagaktivitetstilbud, men 

at kommunen selv bestemmer omfanget.  

Det er kun dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens som fremgår som lovpålagt. 

C. KAPASITETSBEHOV  
Det er lite med offentlig statistikk når det gjelder antall dagsenterplasser og behovet for disse.  

I en oversikt fra SSB vedr. antall plasser for personer med demens og personer i rus- og 

psykiatritjenesten ligger Gausdal på et ca. gjennomsnitt av kommuner på vår størrelse.  

Det vurderes slik at sammenlikningstall med andre kommuner ikke vil si noe om kommunens 

tilbud/behov, og/eller om vi har en god tjeneste i Gausdal.  

Dagaktivitetstilbud er i hovedsak en forebyggende tjeneste, og det vil det være behovet i 

befolkningen og den kommunale satsingen på tidlig innsats som styrer nivået på denne tjenesten. 
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«Utenforregnskapet» (jfr. KS sitt arbeid på dette området) vil etter hvert kanskje kunne si noe om 

lønnsomheten vedr. forebygging også når det gjelder voksne og eldre. 

Dagens dagsentertilbud 

Fakta i tall, kommunalt drevne dagsentra per januar 2020  
Type dagsenter Beliggenhet Antall ansatte Antall 

brukere 
Regnskap 2019 Organisering 

Dagsro (dagsenter for 
personer med demens) 

Forsettunet 1,3 14    772.000 Enhet Helse- og 
mestring 

Dagsenter for eldre Follebutunet 1,75 33 1.204.000 Enhet 
Rehabilitering og 
legetjenester 

Kjellerstua (dagsenter 
for personer med 
utfordringer psykisk 
helse og rus) 

Follebutunet 1 30    814.000 Enhet 
Rehabilitering og 
legetjenester 

  4,05 77 2.790.000  

• Kostnad pr. innbygger i Gausdal: kr. 456,- (pr. 01.01.2020) 

Dagsro (dagsenter for personer med demens)  

Dette er et tilbud som er lovfestet at hver kommune skal ha fra og med 01.01.2020.  

Tilbudet vi har i Gausdal skal gi meningsfulle opplevelser og føre til en aktiv hverdag som er tilpasset 

brukerens funksjonsnivå. Målet er at brukeren skal føle egenmestring med aktiviteter og sosial 

omgang. Dagtilbudet kan også være et avlastningstilbud for pårørende, slik at de som benytter 

dagsenteret kan bo hjemme så lenge som mulig. Med bakgrunn i antatt økning i antallet personer 

med demens vil det med stor sannsynlighet være behov for økt kapasitet på slike plasser framover. 

I kommunestyresak 134/19 ble det fattet vedtak om nedleggelse av 6 sykehjemsplasser for å kunne 

øke dagtilbudet for hjemmeboende eldre med demens. Vedtaket lyder slik:  

1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas i bruk som 

dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  

3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020.  

4. Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter 5 dager i uka fra januar 2021.   

5. Det må tas forbehold om at nedlegging av 6 sykehjemsplasser ikke kan gjennomføres i hele 

økonomiplanperioden. Rommene i «Søre» gjenopprettes med enkle grep og tilbakeføres til 

sykehjemsplasser når det blir behov for det. 

Dagsenter for personer med demens økte i januar 2020 tilbudet, slik at dette er åpent 5 dager i uka. 

Effekten av denne økningen vil utover i 2020 bli vurdert for en eventuell ytterligere utvidelse i 2021.  

Kjellerstua (dagsenter for personer med utfordringer psykisk helse og rus)  

Dagens tilbud i Kjellerstua har åpent 4 dager pr. uke. En dag per uke er brukerstyrt (uten kommunal 

bemanning). Det tre dagene det er kommunal drift (ansatte er tilstede), er det ulike innretninger av 

målgrupper, blant annet prøves det i dag ut å ha en dag reservert for yngre (mellom 16 og 35).  
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Det er skyssordning til og fra Kjellerstua for de som ikke kan ordne transport selv.  

Kommunen tar egenandel for matservering og skyssordning etter vedtatte takster.  

Dagsenter for eldre 

Dagsenteret på Follebutunet har åpent 4 dager pr. uke. Kommunen ordner skyss for de som ikke 

kommer seg til og fra dagsenteret selv. Brukerne betaler egenandel for matservering og skyssordning 

etter vedtatte takster. Kapasiteten kan utvides for flere og kan også ha åpent kveld og helg dersom 

dette er et behov. Dette krever i utgangspunktet flere personalressurser (hjemmetjenesten?) og kan 

være av stor nytte i det forebyggende arbeidet. Personer med behov for rehabilitering får dette via 

fysio- og ergoterapitjenesten. 

Andre forebyggende og helsefremmende tilbud (utenom dagsenter): 

• Lag og foreninger har ulike trenings- og aktivitetsgrupper/sosiale arenaer 

• Regional Frisklivsentral har et bredt utvalg tilbud som alle er av forebyggende og 

helsefremmende karakter 

• Frivilligsentralen har mange grupper og tilbud/oppgaver for de som vil være frivillige 

Tiltakene over kan benyttes av alle innbyggere. Den enkelte må selv ta kontakt og ordne skyss til de 

ulike tiltakene. Alle tilbudene nevnt over er lavterskel, tilbudene trenger ikke henvisning og er 

tilgjengelig for alle.  

Den interkommunale Frisklivsentralen har en helsefremmende tilnærming som har tiltak rettet både 

mot oppfølging individuelt og i grupper. Tilbudene har utviklet seg i bredden de siste årene, og i dag 

arrangerer Frisklivsentralen blant annet kurs i depresjonsmestring, kurs i mestring av belastninger 

(stressmestring), kurs i kosthold og ulike lærings- og mestringskurs. Tilbudene har hittil vært innrettet 

voksne over 18 år.  

Frisklivsentralen har de siste årene hatt særskilt fokus på tiltak for eldre, og har flere gode tilbud til 

denne målgruppen, herunder også gruppetilbud med sosiale møteplasser. Frisklivsentralen når 

gjennom sine differensierte tiltak svært mange ulike målgrupper, og utgjør en instans som klarer å ha 

et rendyrket fokus på helsefremming. Ifølge Folkehelseinstituttet er det riktig å prioritere 

helsefremmende tiltak foran sykdomsforebyggende tiltak og viser til at helsefremmende arbeid er en 

langsiktig investering som lønner seg rent samfunnsøkonomisk.  

D. KONSEKVENSER FOR ANDRE TJENESTER 
ALTERNATIVE SCENARIER FOR DAGSENTERDRIFT: 

1. Legge ned dagsentrene som ikke er lovpålagt 

Legge ned dagsenter for eldre og Kjellerstua. Dagsro (dagsenter for mennesker med demens) 

oppfattes som lovpålagt, slik at dette tilbudet videreføres og utvikles. 

2. Drifte Kjellerstua og dagsenter for eldre som i dag 

Kjellerstua og dagsenter for eldre driftes som i dag, men med noe mindre ressurser (færre personale 

tilstede).  Dette kan bety at en ikke kan holde oppe alle dager i uka, og at arealene ikke utnyttes 

optimalt. Tilbudte kan styrkes ved bruk av frivillige, og evt. brukerstyrte dager (som nå prøves ut) på  
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Kjellerstua. Dette må utprøves videre ved en slik modell.  

Organisering som i dag (under Rehabilitering og legetjenester). 

3. Slå sammen dagsenter – utnytte arealene bedre 

Kjellerstua er per i dag brukt 4 dager per uke. For å utnytte arealene bedre (dvs. drift alle hverdager, 

evt. også noe på kveld) foreslås det å slå sammen Kjellerstua og dagsenter for eldre. Hvis 

driften/aktiviteten her legges til Kjellerstua, vil lokalene som dagsenter for eldre nå disponerer kunne 

frigjøres til andre formål. Ressurser til drift må avklares, men det bør i utgangspunktet være to 

ansatte tilstede ved vanlig drift. Organiseres som i dag (under Rehabilitering og legetjenesten). 

4. Dagsenter for eldre med utvidet målgruppe 

Per i dag er målgruppen på dagsenter eldre hjemmeboende som er selvhjulpne. En ny modell 

innebærer at Dagsenter for eldre endrer (eller utvider) noe på målgruppe, og inkluderer 

hjemmeboende som har noe mer behov for oppfølging og bistand med ADL (etter modell f.eks. fra 

Hamar kommune). Fokus på aktivitet, forebygging og rehabilitering beholdes og forsterkes. Behovet 

for oppfølging av personale vil ut fra dette endre noe karakter, og en vil ha behov forsterkning av 

både kompetanse (helsetjenester) og personale. En tenker at Helse og mestring da kan være sentrale 

til å organisere dette tilbudet, siden de kjenner brukerne best (mange vil ha hjemmetjenester), og at 

dette ligger godt til rette for tett kobling mellom tjenestene (hjemmetjeneste og dagsenter).           

Restressurs dagsenter for eldre kan inngå i den nye organiseringen, hvis en tenker at Kjellerstua 

organiseres som i dag. Dagsenter for eldre organiseres med en slik modell under Helse og mestring. 

5. Seniorsenter som i hovedsak drives av frivillige/evt. knyttet til Frivilligsentralen 

Etablere seniorsenter på Gausdal Arena etter modell fra andre kommuner. Målet må være å ha et 

treffested for spreke pensjonister som selv ønsker å bidra i driften inn i det frivillige arbeidet.  

På sikt bør seniorsenteret driftes uten kommunale resurser, men det er mulig at kommunen, f.eks. 

frivilligsentralen kan være bidragsyter i startfasen. I Gausdal arena er det både tilgang til å bruke 

kantine, og det er også bibliotek. Andre aktiviteter kan være brukerstyrte, men det bør også legges 

opp til informasjon og orienteringer fra kommunens side/kommunale tjenester (f.eks. om muligheter 

innen velferdsteknologiske løsninger, teknisk hjelpemidler osv.). Frisklivsentralen har kompetanse 

knyttet til å organisere frivilligheten/ulike grupper, dette blir slik sett en videreutvikling av deres 

innsats. Tiltaket kan i oppstartfasen organiseres under kulturenheten. 

6. Kjellerstua driftes i samarbeid med Flatavegen 2 

Dette forslaget går på at Kjellerstua driftes delvis med dagens ressurser og delvis med ressurser 

knyttet til Flatavegen 2. Dette kan sikre dagaktivitet til noen av brukerne på Flatavegen 2, da i følge 

med ansatte der. Ansatte bidrar da i driften på Kjellerstua. Kjellerstua organiseres med denne 

modellen tilknyttet til psykisk helse og rustjeneste (under Rehabilitering og legetjenester). 

7. Dagsentrene drives av frivillige/ i hovedsak av frivillige 

Dagsentrene drives av frivillige uten medvirkning/bruk av kommunale ressurser/stillinger.                  

Det vil sannsynligvis ta tid å få til dette, hvis det i det heles tatt er mulig. En slik drift vil frigjøre 

kommunale ressurser, men vil mangle kompetanse/faglighet avhengig av kommunens involvering. 

Det vil måtte avklares om en slik løsning er faglig forsvarlig og om en slik drift dekker de lovmessige 
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krav til et slikt tilbud. Sannsynligheten for at det ikke er nok disponible frivillige er tilstede. Dette vil 

kunne føre til et redusert tilbud, men vil også være avhengig av den kommunale satsingen. 

Konsekvenser ved de ulike alternativene: 

 

TILTAK   KONSEKVENSER  KOMPENSERENDE TILTAK  

Legge ned dagsentra 
som ikke er lovpålagt 

- økt press på hjemmetjeneste/institusjon 
- mindre mulighet til avlastning  
- redusere fokus på forebyggende tiltak 
 

-henvise til interkommunal     
 frisklivsentral 
-henvise til andre forebyggende tiltak 
-lag og foreninger osv. 

Drifte Kjellerstua og 
dagsenter for eldre som i 
dag som i dag 

- økt press på hjemmetjenesten 
- mindre mulighet til avlastning 
- lite optimal bruk av lokaler 

-henvise til andre lavterskeltilbud i 
frivillig regi 

Slå sammen Kjellerstua 
og dagsenter for eldre 

-kan få brukt arealene i Kjellerstua alle dager 
-mer blanda brukergruppe kan være positivt 
-frigjøre dagsenter for eldre til andre/nye 
målgrupper 

-henvise til andre lavterskel tilbud 
-interkommunal frisklivsentral osv. 

Drive dagsenter som i 
dag men med annen 
organisering 

-samme tjeneste følger opp? 
-et tilbud til de som trenger det mest? 
-mindre fokus på friskliv/frisklivstiltak 
-bra nok? 

-henvise de sprekeste til andre ikke-
kommunale tilbud 

Etablere seniorsenter 
som driftes av frivillige/ 
Frivilligsentralen 

-et tilbud for flere (mange eldre framover) 
-kan være forebyggende for en stor gruppe 
-eldre holder seg aktive og friske 
-stor og blanda målgruppe er bra for miljøet 
-kan bruke arenaen til undervisning/kursing 
-komme inn med informasjon tidlig  

-informere om tiltaket 
-rekruttere frivillige (seniorgründere) 
-kommunal støtte i etableringsfasen 

Kjellerstua driftes i 
samarbeid med 
Flatavegen 2 
(bofelleskap psykisk 
helse og rus) 

-mer ressurser til drift 
-sikrer samarbeid på tvers i tjenesten 
-dagtilbud til flere  
-usikkerhet, når bruker ikke er frisk nok til 
komme på Kjellerstua uteblir også personale 
fra Flatavegen 2 

-god planlegging  
-varsling i god tid - ved fravær 
-felles turnus? 

All dagsentrene drives av 
frivillige 

-frigjør kommunale ressurser 
-manglende kompetanse/faglighet 
-er dette faglig forsvarlig? 
-redusert tilbud 
-kan frivillige drifte et slikt tilbud etter loven 
 

-bidra med en marginal ressurs til 
oppstart av seniorsenter 

 

E. FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS  
Forebyggende og helsefremmede satsing (tidlig innsats) er nedfelt som en av kommunens 

hovedstrategier. Å forebygge mer nå, vil vi høste av i framtiden ved å bruke mindre tid på 

kostnadskrevende reparasjon (i framtida). Å forebygge vil altså med all sannsynlighet lønne seg på 

sikt. Dette har en samfunnsøkonomisk gevinst for oss som kommune, men det innebærer også 

mindre smerter og lidelse for den enkelte brukeren det gjelder.  

Demografi / utfordringer 

Vi har i dag en befolkning som lever lenger (flere eldre), og får flere innbyggere som lever med 

kronisk sykdom. I løpet av de siste 15 årene har brukere under 67 år fordoblet seg, og utgjør i dag 
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nesten 40% av dem som mottar helse- og omsorgstjenester. Utviklingen gjenspeiler at kommunene 

har fått større ansvar for voksne og eldre mennesker med ulike hjelpebehov. Dette utfordrer de 

kommunale tjenestene, og vi kan ikke løse utfordringen kun ved å springe fortere. Vi må tenker nytt 

om oppgaveløsningen. Et godt og effektivt kommunalt tjenestetilbud i denne sammenheng trenger 

ikke å bety økt volum og kapasitet, men det krever framfor alt endrede arbeidsformer og en annen 

innretning av tjenestetilbudet. En faglig omlegging med større vekt på aktiv omsorg, egenmestring og 

hverdagsmestring står sentralt i statlige føringer for helse- og omsorgstjenesten.   

Fra kunnskapsgrunnlaget 

I kunnskapsgrunnlag for folkehelse for Gausdal kommune (2019) blir det pekt for ulike utfordringer 

knyttet til helsetilstand eldre; herunder ensomhet, dårlig ernæring, ulike funksjonstap og hoftebrudd. 

Idet vises til at innbyggerne, i tiden framover, i enda større grad enn før må planlegge sin egen 

alderdom, og ut fra dette er det viktig å komme i dialog om dette før innbyggerne har blitt brukere av 

helse- og omsorgstjenestene. Dette kan være tema som det informeres om på frivilligsentralen, i lag 

og foreninger, og i de kommunale dagsentrene. 

«Leve hele livet» er en reform som blant annet vektlegger viktigheten av ernæring. Noen av 

virkemidlene er å skape positive måltidsopplevelser med blant annet felles måltider for å fremme 

sosial kontakt. Frivilligsentralens tilbud om felles måltider er en viktig forebyggende arena 

(Kunnskapsgrunnlaget, 2019). Det samme er dagsentrene. Den interkommunale frisklivsentralen har 

også bra-mat-kurs. I kunnskapsgrunnlaget vises det også til at Gausdal har mange tilbud om fysisk 

aktivitet i regi av lag og foreninger. Det er også lagt godt til rette for nærturer med merking av 

turstier og veger. Hjemmeboende eldre har flere år fått tilbud om strøsand gjennom Lions. 

Gjennom interkommunalt samarbeid (rehabilitering) har Gausdal flere år vært del en systematisk 

satsing på fallforebygging (oppstart 2012). Dette har gitt svært gode resultater over år. Den 

interkommunale satsingen har også inkludert kartlegging av medisinering og ernæringskartlegging. 

Dette inngår som ledd i et viktig forebyggingsarbeid som vi kontinuerlig må ha fokus på i tiden 

framover. 

Sammen om mestring 

Kommunens innsats når det gjelder helsefremmende og forebyggende tiltak er ikke bare rette mot 

eldre, dette gjelder alle aldergrupper og ulike målgrupper. Og arbeide med forebyggende og 

helsefremmede tiltak har både en fysisk og en psykisk relevans. «Sammen om mestring», veileder i 

lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2015) legger vekt på kommunens ansvar når det 

gjelder forebyggende og helsefremmende tiltak.  Det pekes at mange mangler nære relasjoner og 

pårørende som bryr seg i dagens samfunn, og ensomhet disponere ofte for psykiske vansker.  

Dagsenteret som sosial arena, kan være en svært verdifull tjeneste i denne sammenheng. 

Dagsenteret gir en mulighet til å møte nye mennesker og skape seg nytt sosialt nettverk. 

Psykiske vansker og psykiske lidelser pekes ofte på som landets størst helseutfordring 

(Folkehelseinstituttet).  40% av langtidsfraværet skyldes psykiske lidelser. Halvparten av dette 

fraværet skyldes angst og depresjon. Siden mildere forløp (angst og depresjon) slik sett koster 

samfunnet store summer, vises det til at det vil vær lønnsomt å etablere tilbud som hjelper disse.  

Det pekes på at forebyggende tiltak, opplæring og veiledning som er godt dokumenterte, herunder 

effektive e-læringsverktøy og selvhjelpskurs på nett. Kommer en inn tidlig med slike tiltak kan en 

hjelpe mange personer, uten store ressurser. Veiledning og informasjon er en viktig del av det 
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forebyggende arbeidet, og dette er oppgaver som kan følges opp gjennom f.eks. et dagsentertilbud 

for målgruppen. 

Innretning av dagtilbud med lavere økonomisk ramme 

 

Når vi nå går over til å vurdere andre alternative modeller/organisering av dagsenterdriften, er det 

sentralt at følgende fortsatt er de videre «oppskriften» for dagsentrene: 

• Tiltaket skal være forebyggende og helsefremmende 

• Fokus på brukermedvirkning og egenmestring 

• Nye arbeidsmåter skal tas i bruk  

(med fokus på veiledning, undervisning, opplæring og selvhjelpsgrupper) 

• Tiltaket skal kunne gi et avlastningstilbud for pårørende 

 

Tidligere har vi innrettet dagsentrene våre mot ulike målgrupper. Vi vet fra forskning at dette ikke 

alltid er like vellykket, selv om det kan oppleves trygt og godt for både brukere og ansatte.  Blant 

annet viser en rapport fra Sintef (En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med 

lettere psykiske helseproblemer, 2018) at personer som sliter med psykiske vansker trekker større 

veksler på å komme inn en gruppe som har fokus på friskliv enn i en gruppe med tungt psykisk syke 

(Sintef, 2018-02-19). Lettere psykiske vansker er i dagens samfunn mer det normale, og slike vansker 

er ofte lett å forebygge og behandle med riktige metode. 

 

Kommunen har mange lavterskel tilbud som innbyggerne kan benytte seg av (frisklivsentral, lag og 

foreninger, tilbud gjennom frivilligsentral osv.). Mange benytter seg både av kommunale dagtilbud, 

og andre lavterskel tilbud som ikke er drevet av kommunen. Et utgangspunkt for framtidig praksis 

kan være at vi må henvise de friskeste brukerne til ulike lavterskeltilbud som i hovedsak ikke drives 

av kommunen. Dette ut fra hva som er lovpålagt og hva vi kan få til innenfor den økonomiske 

rammen. Det vil være viktig og prioritere tilrettelagte kommunale dagsentertilbud til de som trenger 

det aller mest/og som ikke «passer inn» i de ulike lavterskeltilbudene. 

Samtidig kan det være et kompenserende tiltak at det opprettes et seniorsenter der målgruppen er 

oppegående pensjonister som kan være med å drifte senteret (evt. med støtte fra Frivilligsentralen). 

Dette kan bli et alternativt tilbud for noen de friskeste som bruker kommunale dagsenter i dag. 

F. NYE ARBEIDSMETODER, NY TEKNOLOGI OG NYE LØSNINGER  
Hovedutfordringen innen omsorgstjenestene er et økende antall eldre, og deres behov for å leve 

trygge og selvstendige liv i eget hjem så lenge som mulig. For å håndtere dette er implementering av 

nye velferdsteknologiske løsninger viktig. For at brukerne våre skal få opplæring i bruk av ulike 

velferdsteknologiske løsninger, må vi som ansatte eie denne kunnskapen. Dette er en prosess som vi 

er godt i gang med og som det settes fokus på i kommunen. I denne sammenheng kan dagsenter og 

seniorsenter i framtida være en hensiktsmessig informasjons- og opplæringsarena for bruk av 

velferdsteknologi.  
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For å nyttiggjøre seg teknologien må man ha stabil og god internettdekning. Dette er i dag et 

problem i deler av Gausdal, spesielt i de grisgrendte strøkene. 

Når det gjelder ordinær dagsenterdrift vil det pr. i dag ikke være teknologi tilgjengelig som kan bedre 

tilbudet/erstatte personalressurser på et dagsenter.  

G. NYE SAMARBEIDSFORMER 
• I større grad sammen med lag og foreninger  

• I større grad i samarbeid med frivilligsentralen  

• Se på og vurdere en annen kommunal organisering 

H. KOMPETANSEBEHOV   
Nedenfor er det beskrevet kompetansebehov utfra dagens og framtidas drift. Punktene som er listet 

opp vil i stor grad overlappe hverandre avhengig av type dagsenter. 

Dagsenter for eldre og for personer med utfordringer psykisk helse og rus: 

• Kunnskap og erfaring knyttet til fysisk aktivitet 

• Se brukernes styrker/få brukerne til å ta egne ressurser i bruk 

• Kommunikasjon - styrkebasert 

• Kunne veilede/uten å umyndiggjøre 

• Planlegging og gjennomføring av tilpassede aktiviteter for målgruppen 

• Innsikt/kunnskap om psykisk helse 

• Følge opp hverdagsrehabilitering 

• Kompetanse velferdsteknologi  

• Evne til å gi god og riktig informasjon 
 
Dagsenter for personer med demens: 

• Fagarbeidere med praksis og interesse fra jobbing med personer med demens                           

og evt. videreutdanning på området. 

• Kunnskap om kognitiv svikt 

• Kunnskap om miljøbehandling 

• Innsikt/kunnskap om målgruppa 

• Observasjon og kartleggingskompetanse 

• Kompetanse på hvordan møte pårørende 

• Kunnskap velferdsteknologi 

• Evne til å gi god og riktig informasjon 
 
Endret kompetansebehov ved endret organisering i framtida:  

Det vises til omtalen av alternative scenarier for dagsenterdrift, punkt 3; Dagsenter for eldre med 
utvidet målgruppe. Dagsenter for eldre har i dag god kompetanse på aktivisering, brukermedvirkning 
og livsmestring, men mindre på pleie og omsorgsfag. Personalet som arbeider ved dagsenter for 
eldre har tradisjonelt vært aktivitører.  Skal brukergruppen endres, slik at de fremtidige brukerne i 
større grad har behov for med oppfølging til ADL /pleie- og omsorgstjenester (dvs. mer avlastning), 
må dette hensyntas når en skal vurdere personell ressurs som skal følge opp på dagsenter for eldre 
videre.  
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I. ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR  
Generelt om ledelse  

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.  

Dagsentrene representerer gjerne «små tjenester» med relativt få ansatte, med har ofte ansvar for 

mange brukere av tjenesten. At en er få ansatte utgjør ofte en sårbarhet i daglig drift. Desto mer 

viktig vil det i slike tjenester være å ha en tydelig ledelse, slik at en har noen å forholde seg til i det 

daglige arbeidet. Ledelse representere for dagsenteransatte at er en del av et fagmiljø og blir 

inkludert i kommunens øvrige kvalitets- og systematiske forbedringsarbeid. 

Alternativ organisering av dagsenter (ulike scenarier) 

Det kan vurderes som vanskelig å beskrive framtidige alternativer vedr. organisering og lederstruktur. 

Dette med bakgrunn i den pågående gjennomgangen av alle kommunale tjenester for å kunne 

redusere kommunens utgifter i årene framover. Nedenunder blir det derfor kun beskrevet 

alternativer som kan tas med i den videre prosessen. 

1. Organisering og ledelse som i dag.  

2. Annen organisering, eks. hjemmetjenesten har ansvaret for alle dagsentrene for hjemmeboende     

noe som kan innebære at en endret organisatorisk plassering av rehabiliteringsavdelingen og 

avdelingen for rus- og psykiatri. 
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3. Andre former for bruk av dagsenter vedr. målgrupper. 

4. Se på og vurdere eventuelle andre ledige kommunale lokaler for bruk, slik at brukere og personell 

er samlet ett sted uavhengig av behov og tilbud. 

Eksempel på framtidig organisering: 

Dagsenter scenarier Dagens organisering /enhet Framtidig organisering 
/enhet 

Slå sammen Kjellerstua og 
dagsenter for eldre 

Rehabilitering og legetjenester Rehabilitering og 
legetjenester 

Dagsenter for eldre med utvidet 
målgruppe / med avlastning 

Rehabilitering og legetjenester Helse og mestring 

Utvide tilbud som driftes 
gjennom Frivilligsentralen  

Frivilligsentralen/kultutenheten Kultur enheten 

Drive dagsentrene Kjellerstua og 
dagsenter for eldre som i dag 

Rehabilitering og legetjenester Rehabilitering og 
legetjenester 

Kjellerstua driftes i samarbeid 
med Flatavegen 2 (bofellesskap 
for psykisk helse og rus) 

Rehabilitering og legetjenester Rehabilitering og 
legetjenester 

Alle dagsentrene driftes av 
frivillige 

? ? 

 

J. ØKONOMISKE KONSEKVENSER KNYTTET TIL INVESTERING OG 

DRIFT  
Økonomiske konsekvenser drift: Dette vil være avhengig av hva som kommer fram i de ulike 

enhetenes ROS-analyser i løpet av januar 2020, og hva som blir besluttet ut fra disse (dvs. 

ressurssituasjonen videre for dagsentrene). Det er også svært lite sannsynlig at det for dagsentrene 

blir noen vesentlige økonomiske konsekvenser på investeringssiden, avhengig av valgt løsning videre.  

Det vurderes som lite «lønnsomt», totalt sett, å ikke videreføre den bemanningen som totalt er 

tilgjengelig per dags dato. Dagsentertilbudet bør i realiteten utvides da en kan gi tilbud til langt flere 

for relativt små ressurser. En utvidelse av dagsentertilbudet vil sannsynligvis kunne dempe presset på 

hjemmetjenestene, institusjonene og legetjenesten. 

OPPSUMMERING  
Det vurderes slik at forebyggendearbeid/tidlig innsats er meget viktig i det kommunale 

tjenestetilbudet. Det anbefales med dette å fortsette dagtilbudene i minst samme omfang som i dag 

med de endringer som er vedtatt når det gjelder dagsenter for personer med demens.                          

Det må vurderes om dagens organisering er hensiktsmessig, eller om det kan være gevinster å hente 

med en annen form for organisering. Dette med bakgrunn i og gi en best mulig tjenesten med en mer 

effektiv ressursbruk. Det kan vurderes om det er fornuftig at all dagsenterdrift organiseres via 

hjemmetjenesten som da vil ha en oversikt og kan prioritere alle grupper av hjemmeboende utfra 

behov og forutsetninger.  


