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NOTAT FRA KOMMUNEDIREKTØREN:  
 
INNLEDNING  
 
OM NOTATET  
Dette notatet er utarbeidet som svar på kommunestyrets bestilling av 18.6.2020, sak 46/20, 
vedtakspunkt 10.  
 
Av vedtakspunktet fremgår følgende: 

For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot 
utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og rehabiliterende 
tiltak. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. Kommunestyret ber om en vurdering av 
hvordan en styrking av tilbudene knyttet til hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og 
organiseringen av denne kan ha en positiv innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset 
på institusjonsplasser. Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeiderne i førstelinjen, 
involveres i en slik vurdering. 
 

Notatet er bygd opp slik:  
 innledning med avgrensning av oppdraget og kort om status og demografi  
 fagdel med gjennomgang av begrepene innenfor dette fagområdet, beskrivelse av faggrupper 

og eksempler på pasientforløp  
 oppsummering av aktuelle innspill i kommunestyremøtet 18.6.20 og fra 

innbyggerinvolveringen i forbindelse med fremtidens helse- og omsorgstjenester  
 status i forhold til eldrereformen Leve hele livet (St.mld. 15), der hverdagsmestring er et 

viktige innsatsområde  

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.6178016-481822.html?moteid=31642.ddc6771923
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.6178016-481822.html?moteid=31642.ddc6771923


  
 
 

  
 
 

 

 beskrivelse av hvilke tiltak vi har i dag, hvordan vi kan jobbe enda bedre forebyggende og 
rehabiliterende med de ressursene vi har  

 
Det ble i august 2020 gjennomført en fagdag/arbeidssamling med sentrale fagpersoner, tillitsvalgte og 
ledere fra følgende tjenester og funksjoner innen helse og omsorg: rehabilitering, dagsenter, 
hjemmetjenesten, sykehjem, kreftkoordinator, demenskoordinator, legetjenesten, frivilligsentralen, 
frisklivssentralen og forvaltningen (til sammen 26 personer). De tverrfaglige diskusjonene resulterte i 
gode ideer for videre arbeid med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Samlingen fungerte 
også som en ny start etter en omfattende organisatorisk omstilling med virkning fra 1. august 2020. 
Dette arbeidet følges opp utover høsten, både tverrfaglig og med medarbeidere og ledere i den enkelte 
tjenesten. Det er nedsatt en arbeidsgruppe på tvers av tjenester for å arbeide videre med utvikling av 
konkrete tiltak for å fremme hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, samt for å styrke det 
tverrfaglige arbeidet i kommunen.  
 
DEFINISJON / AVGRENSNING  
Helse- og omsorgstjenesten er stor og omfatter mange fagområder, faggrupper og funksjoner. 
Ettersom oppdraget anses å omhandle det generelle forebyggende og helsefremmende arbeidet, et 
ønske om å sette økt fokus på rehabilitering og egenmestring, samt forholdet mellom hjemmetjenester 
og institusjonstjenester, vil dette notatet ikke innbefatte habiliteringstjenesten (boligene for personer 
med funksjonsnedsettelse/psykisk utviklingshemming) selv om disse tjenestene også per definisjon er 
hjemmetjenester.  
 
Til grunn for bestillingen ligger en forståelse fra kommunestyrets side av at forebyggende, 
helsefremmende og rehabiliterende perspektiv har positive/ønskede effekter, herunder at det bidrar til 
hverdagsmestring. Notatet går derfor ikke i dybden av hva de ulike effektene av et slikt fokus er, men 
vil i hovedsak omhandle kommunens arbeid og hvordan vi kan få enda større effekt av tjenester og 
tiltak gjennom økt grad av samhandling og tverrfaglig bruk av kompetanse.  
 
Når det gjelder forebyggende tiltak snakker vi i hovedsak om de tjenestene som plasseres nederst i 
omsorgstrappa. Selv om pasienter og brukere kan få tjenester på flere nivå samtidig, er prinsippet slik 
at hvert trinn i trappa skal være forebyggende for trinnet over. Nivå 1 inneholder tiltak som tilbys i 
kommunen, og det er disse tiltakene det er ønskelig å styrke for å redusere behovet for tiltak på de 
høyeste nivåene.  



  
 
 

  
 
 

 

I litteraturen og i en del kommuner, opereres det med omsorgstrapper med 16 til 20 trinn. Dette 
beskriver mest kostnaden ved de forskjellige tiltakene. Slike trapper har av og til gitt innbyggerne en 
oppfatning av at det er et pasientforløp fra første til siste trinn og at «alle skal gå hele trappa, trinn for 
trinn». I realiteten kan en pasient få tjenester fra flere nivå samtidig, og flere kommuner har de senere 
årene gruppert tiltakene i færre nivå som viser et sett av tjenester som kan settes inn med lavere og 
høyere innsats. Ingen pasienter er like og behovene varierer til dels svært mye fra pasient til pasient 
innenfor samme diagnose, tilstand og alder.  
 
GENERELT  
Ett av målene som fremgår av kommunestyrets bestilling, er å redusere presset på sykehjemsplasser. 
Gausdal kommune har per nå ikke ventelister på institusjonsplass, og har heller ikke hatt det de siste 
årene. Inneværende år har vi hatt ledige sykehjemsplasser store deler av året, også etter at 6 plasser ble 
gjort om til dagsenter for hjemmeboende personer med demens (jfr. kommunestyrets vedtak av 
12.12.19, sak 134/19). Det er fortsatt ledige plasser per august 2020. Slik sett har vi ikke noe press på 
institusjonsplassene i vår kommune på det nåværende tidspunkt. Men dette vil variere over tid, både 
med tanke på antall og type pasienter/diagnoser. Det er også variasjon mellom sykehjemmene, der det 
ene i hovedsak har pasienter med somatiske (fysiske) sykdommer og det andre pasienter med kognitiv 
svikt (demenssykdommer).  
 
Vi har også en tid hatt ledige omsorgsboliger. Det har ikke vært tilstrekkelig antall søkere som fyller 
kriteriene, til å ta i bruk alle boligene. Det ser ut til at den «nye» samlede hjemmetjenesten – med 
felles base og felles ressurser for hele kommunen – er faglig på høyde med de oppdragene de har, og 
at de ressursmessig takler oppdragsmengden. Hjemmetjenesten erfarer at stadig flere ønsker å motta 
tjenester i eget hjem framfor i omsorgsbolig eller sykehjem. Det er en økende trend at pasienter som 
har vært innlagt i sykehus ønsker å komme rett hjem. Videre er det flere som ønsker å dø hjemme 
framfor å dø på sykehjem. Hjemmetjenesten bidrar til at dette er mulig og at det oppleves trygt for 
pasienter og pårørende. Tjenesten får gode tilbakemeldinger på tiltak og tilrettelegging i pasientens 
hjem.  
 
Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen vil bli på lengre sikt. Det handler 
delvis om befolkningsutviklingen og delvis om politiske valg knyttet til fremtidig fordeling av 
ressurser mellom sykehjem og hjemmetjeneste. Av gjeldende kommuneplan og strategiplan 
(handlings- og økonomiplan) fremgår det at vi skal vri ressursene fra institusjonstjenester til 
hjemmetjenester. Færre sykehjemsplasser vil selvsagt påvirke tilgjengeligheten til slike plasser, men 
kan kompenseres med hjemmetjenester, inkludert bedre utnyttelse av digital trygghets- og 
velferdsteknologi, samt eventuelt opprettelse av omsorgsboliger med heldøgns tjenester. I tillegg blir 
andre typer tjenester og tiltak som bidrar til å forebygge eller utsette behovet for sykehjemsplass 
viktige i årene fremover. 
 
I Gausdal har vi, per 1.1.2020, 373 personer over 80 år. 
Det utgjør ca. 6 % av befolkningen. Fødselstall og 
befolkningsframskrivinger viser at det blir færre barn og 
unge slik at antall innbyggere totalt sett går ned. Den 
demografiske utviklingen er slik at økningen i andelen 
eldre vil begynne om fem til ti år (når etterkrigs-
gererasjonen begynner å bli over 80 år). Det kan påvirke 
behovet for hjemmetjenester og sykehjemsplasser. Men 
ettersom forskningen viser at eldre blir friskere og holder 
seg aktive lenger enn tidligere, er det vanskelig å forutse hvordan presset på helsetjenestene faktisk vil 
bli. En annen problemstilling som følger av den demografiske utviklingen, er at det blir færre personer 
i yrkesaktiv alder, og dermed færre tilgjengelige medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Det gjør 



  
 
 

  
 
 

 

at vi må arbeide på nye måter og utnytte tilgjengelig teknologi så langt det er mulig, i tillegg til å 
arbeide for å utsette innbyggernes tjenestebehov så lenge som mulig. For å sikre en best mulig 
livssituasjon for innbyggerne, og tilstrekkelig kapasitet i helsetjenestene i fremtiden, er det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen viktig.  
 
At vi lever lenger er positivt, men at eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen gjør at vi må 
tenke nytt. Å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn handler om å legge til rette for at eldre skal kunne 
bo i eget hjem, delta i de aktivitetene de er interessert i, kunne være mobile og inkludert i 
beslutningsprosesser, og at de opplever nærmiljøet sitt som tilgjengelig og trygt. For å få til dette må 
vi jobbe på tvers av nivåer og sektorer. (KS: Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn, 2020.)  
 
For mer informasjon, vises det til kunnskapsgrunnlaget med tjenesteprofil og framskrivninger, og 
delutredningene knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester.  
 
BEGREPER INNENFOR HVERDAGSMESTRING OG 
HVERDAGSREHABILITERING  
 
HELHETLIG PASIENTFORLØP  
Et pasientforløp defineres som en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakt med 
ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode (Hdir). Vi snakker altså om et pasientforløp 
når pasienten har kontakt med (bytter mellom) eksempelvis: hjemmetjenester  sykehjem, sykehus  
sykehjem, sykehus  hjemmetjenester. At pasientforløpet er helhetlig betyr at det er en 
sammenhengende plan for behandlingen og at alle involverte kjenner og følger den samme planen. 
Kjennetegn ved et helhetlig forløp er: kontinuitet, kvalitet, samarbeid, sømløshet, pasientsentrert og 
informasjonsdrevet. Figuren under er fra Helsedirektoratets beskrivelse.  

 
Det er viktig at de involverte i pasientbehandlingen samarbeider godt og holder hverandre oppdatert på 
behandlingen, endringer i behandlingen og pasientens utvikling, slik at alle jobber mot samme mål. 
Derfor er dokumentasjon så viktig. Lederne må sørge for rutiner som sikrer at alle har et særlig fokus 
på overgangene mellom de ulike fasene.  
 
FOREBYGGING  
Forebyggende arbeid tar sikte på å utvikle tiltak som kan føre til en reduksjon i sykdommer, skader, 
sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere, 
det vil si behandle skader og sykdom. Forebyggende tiltak kan iverksettes på forskjellige måter 
overfor forskjellige målgrupper. Vi snakker gjerne om primær-, sekundær- og tertiærforebyggende 
tiltak. Noen tiltak faller innenfor flere av disse definisjonene.  
 
Primærforebyggende tiltak har som mål å forhindre helsesvikt hos friske og utsatte personer. 
Målgruppen er hele befolkningen eller grupper av befolkningen, men tiltakene er de samme for alle. 
Eksempler er vaksine og opplysningskampanjer.  
Forebyggende hjemmebesøk/-samtaler kan bidra til at innbyggere opprettholder god helse og mestrer 
egen hverdag og kan i noen tilfeller avdekke behov for oppfølging og tidlige symptomer på sykdom.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Et sekundærforebyggende tiltak er å kartlegge personer som har tidlige symptomer på sykdom, og 
iverksette tiltak for å stoppe den videre utviklingen av sykdommen. Slike tiltak kan f.eks. omfatte 
forebygging av overvekt fordi fedme øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, type 2-diabetes 
og muskel- og leddplager.  
 
Eksempler på tiltak og tjenester som kan være både primær- og sekundærforebyggende er: 
kostholdskurs, trening/gågrupper, hverdagsglede, søvn og stressmestring (mindfulness), mestringskurs 
for kreftrammede og andre tiltak i regi av frisklivssentralen og frivilligsentralen. Dagsenter for 
hjemmeboende personer med demens gir tilbud til mange. Lag og foreninger tilbyr mye forskjellig, 
bl.a. trim og treningskurs.  
 
Tertiærforebyggende tiltak har som mål å forebygge forverring av sykdom, unngå kroniske tilstander 
og opprettholde funksjonsevnen hos den syke. Pasienten skal ikke få det verre enn nødvendig. 
Eksempler er håndvask og hånddesinfeksjon blant personalet i institusjoner og fysisk aktivitet som 
forebyggende tiltak for målgruppene over, fordi det øker blodomløpet, bedrer pusten, opprettholder 
styrken i muskulaturen og bedrer personens velvære. Alle tjenester innenfor helse og omsorg jobber 
tertialforebyggende.  
 
HELSEFREMMENDE ARBEID  
Helsefremmende og forebyggende arbeid overlapper hverandre og skal skje i samarbeid med de 
menneskene det gjelder. 

 Helsefremmende arbeid er tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og muligheten til å mestre 
de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet. 

 Forebyggende arbeid er tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale 
problemer, dødelighet og risikofaktorer. 
 

Helsefremmende arbeid er et prioritert område både nasjonalt og internasjonalt, og det handler om å 
gjøre folk i stand til selv å ta gode valg for sin egen helse. Mennesket skal involveres aktivt i 
avgjørelser om forhold som påvirker egen helse og egen livskvalitet, og det forutsetter fokus både på 
individuelle og samfunnsmessige forhold. Faktorer i samfunnet som gir god helse, må styrkes, og 
faktorer som medfører helserisiko, må svekkes.  
 
Deltakelse gir eierskap og en større sjanse til å se sammenhengen mellom livsstil, fysisk aktivitet, 
kosthold og helse og til å endre noe. Målet er flere leveår med god helse i hele befolkninga og å 
redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. 
Tiltakene omfatter hele befolkninga, både friske og syke, uavhengig av risikoen for sykdom. 
 
HELSEATFERD  
Helseatferd er livsstil og levevaner som har stor betydning for helsa, blant annet kosthold, fysisk 
aktivitet, røyking og alkoholbruk. Den enkeltes valg av helseatferd er i stor grad bestemt av det sosiale 
miljøet. Det er sosial ulikhet i helse. Blant personer med lav utdanning og lav inntekt er helsa 
gjennomgående dårligere enn hos dem med høy utdanning og høy inntekt. Utdanning er derfor et av 
de viktigste tiltakene i helsefremmende arbeid.  
 
Fysisk aktivitet er viktig for god fysisk og psykisk helse og for god livskvalitet gjennom hele livet. Når 
sosiale forskjeller i levevaner spiller en rolle for hvorfor det oppstår ulikheter i helse, skyldes det også 
at personer med høy utdanning jevnt over er mer fysisk aktive enn andre. Fysisk aktivitet gir en rekke 
helsegevinster hos voksne og kan forebygge sykdommer og for tidlig død. Selv lett fysisk aktivitet 
(f.eks. det å gå) bidrar til å redusere risikoen for tidlig død.  
 



  
 
 

  
 
 

 

REHABILITERING / HVERDAGSREHABILITERING  
Definisjon av habilitering og rehabilitering fremgår av forskrift om habilitering og rehabilitering, 
sist endret 1.5.2018:  
«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og 
mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har 
eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal 
gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.» 
  
Målet er at helse- og omsorgstjenesten bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve 
et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. Det innebærer å ta i bruk 
pasientens ressurser, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkeltes 
erfaringskompetanse, i utviklingen av tjenestene.  
Hverdagsrehabilitering skal bidra til å 
øke livskvaliteten og forbedre 
funksjonsnivået hos pasienten gjennom å 
ta utgangspunkt i pasientens egne 
muligheter og støtte den enkeltes 
motivasjon og evner. Pasienten selv 
beskriver og definerer hva som er vesentlig 
for å mestre eget liv. Hverdags-
rehabilitering er en systematisk tilnærming 
til å øke pasientens mestrings- og 
funksjonsevne og gi ham/henne økt 
livskvalitet.  
 
Rehabiliteringspyramiden (over til høyre) viser at rehabilitering foregår i ulike former på ulike nivåer. 
Tiltak som virker helsefremmende og som fremmer hverdagsmestring skal i utgangspunktet foreslås 
og gjennomføres av alle ansatte overfor alle pasienter. Forebyggende tiltak/aktiviteter foreslås overfor 
både friske og utsatte innbyggere. Tiltakene og behandlingen lenger opp i pyramiden blir mer 
spesialiserte og gjennomføres av rehabiliteringspersonell som fysioterapeuter og ergoterapeuter.  
 
Forløpet i en hverdagsrehabiliteringsprosess kan synliggjøres slik:  

Figuren viser at man starter med et mål om at hverdagsrehabiliteringen skal pågå i en avgrenset 
tidsperiode. Ressursinnsatsen til å begynne med er høy, men avtar i takt med pasientens økende 
funksjonsnivå og mestring. Alle som søker om helse- og omsorgstjenester blir vurdert for om de kan 
ha nytte av hverdagsrehabilitering, men ikke alle skal ha det. Noen trenger spesialisert rehabilitering, 
andre trenger tradisjonell omsorg og pleie.  
 
Målet med hverdagsrehabilitering er at pasienten skal mestre daglige gjøremål og kunne gjøre det 
han/hun opplever som viktig i sitt liv. Et annet viktig mål er å forhindre at pasienten får et varig behov 



  
 
 

  
 
 

 

for helse- og omsorgstjenester. Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom pasienten, pårørende 
og helsepersonellet. Sammen kartlegger de pasientens utfordringer i hverdagen, ressurser, nettverk og 
motivasjon. Det lages en plan ut fra pasientens egne mål og han/hun får tett oppfølging i en 
tidsbegrenset opptreningsperiode.  
 
I Gausdal ble systematisk hverdagsrehabilitering startet som et prosjekt i 2016. En tverrfaglig 
prosjektgruppe deltok i KS-nettverket for hverdagsrehabilitering. Opplegget ble etter hvert integrert i 
driften slik at det nå er en fysioterapeut og en sykepleier i hjemmetjenesten som har hovedansvaret for 
å ha fokus på pasienter som bør og kan rehabiliteres i eget hjem, og lage opplegg for disse. 
Saksbehandlerne på tildelingskontoret er sentrale i å oppdage og kartlegge pasienter som har behov 
for, og som passer inn i konseptet hverdagsrehabilitering, men alle som arbeider i helse- og 
omsorgstjenesten er etter hvert opplærte til å tenke rehabilitering i de situasjonene hvor det er naturlig.  
 
Tilgangen på pasienter som «egner seg» til hverdagsrehabilitering – som faller inn under standard 
inklusjonskriterier – er ganske liten i en kommune på Gausdals størrelse. Ved å utvide inklusjons-
kriteriene vil flere pasienter få trening og rehabiliterende tiltak, selv om man strengt tatt ikke kan kalle 
alt dette for hverdagsrehabilitering. Men det viktigste er tross alt at pasientene får den behandling, 
pleie, rehabilitering og trening som gjør dem i stand til å ha egenomsorg nok til å mestre hverdagen. 
Dette er ett av tiltakene som foreslås for å utsette innbyggernes behov for mer omfattende eller varige 
helse- og omsorgstjenester.  
 
HVERDAGSMESTRING  
Rehabilitering og opptrening skjer i større og større grad i hjemmet, fordi de fleste ønsker å bo og 
klare seg selv hjemme. Ved å ha et team som arbeider med hverdagsrehabilitering, gir vi pasienten 
mulighet til å bli rehabilitert og få opptrening i eget hjem. Et mantra for de som jobber i teamet er å 
spørre: Hva er viktig for deg? – altså fokusere på pasientens egne mål og hjelpe ham å nå disse. Men 
et lite team er ikke nok. Å jobbe for at pasienten mestrer eget liv og egen hverdag, og unngår å bli 
pleietrengende, må være en del av arbeidsformen til alle som jobber i tjenesten.  
 
Hverdagsmestring handler om et grunnleggende tankesett hos alle som jobber rundt 
pasienten/brukeren. Hverdagsmestring defineres som: Et forebyggende og rehabiliterende tankesett 
som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging 
av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt. Det betyr at vi flytter fokuset fra sykdom til 
helse, fra begrensninger til muligheter og fra diagnosen til det hele mennesket. Det er viktig for 
pasientens mestring og egenomsorg at han/hun i størst mulig grad blir rehabilitert til å klare seg selv – 
til å mestre hverdagen og livet sitt. Tankesettet bak hverdagsmestring understøtter det som er 
fremhevet i stortingsmelding 15, Leve hele livet: at den enkelte innbygger selv er ansvarlig for sitt eget 
liv og for å planlegge egen alderdom.  
 
Målene som pasientene setter seg handler ofte om å redusere, utsette og forebygge behovet for hjelp. 
For helsepersonellet gjelder det å være oppmerksom på pasientens ressurser, og bidra til at pasienten 
bruker ressursene sine til å trene på å bli mer selvstendig og legge til rette for at pasientene får 
mulighet til å bli selvstendige – «jobbe med hendene på ryggen».  
 



  
 
 

  
 
 

 

I stikkordsform kan dette settes opp slik:     

FRA TIL  FRA TIL 

▪ passiv mottaker  
▪ fokus på sykdom 

og begrensninger  
▪ å gjøre for …  

- aktiv i eget liv  
- fokus på alternativer 

og muligheter  
- å gjøre sammen med  

 ▪ å reparere  
▪ Hva feiler det deg?  
▪ Hva har du behov for?  
▪ Hva kan vi gjøre for deg?  

- å forebygge  
- Hva er viktig for deg?  
- Hva er målet ditt?  
- Hva trenger du hjelp til?  

Kort forklart innebærer hverdagsmestring at pasienten har kompetanse og muligheter til å ta vare på 
egen helse. At «pasienten har kompetanse» betyr at han forstår og evner å gjennomføre de tiltakene 
som er nødvendig for å bli rehabilitert. For helse- og omsorgstjenesten innebærer det en faglig 
omstilling, fra å ha størst vekt på behandling og pleie, til å ha sterkere vekt på forebygging, tidlig 
innsats og rehabilitering. Denne perspektivendringen er viktig for å lykkes med det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet framover. 
 
EKSEMPLER PÅ PASIENTFORLØP  
Flere innbyggere er usikre på hva som skjer med dem hvis/når de blir syke eller skader seg slik at de 
får (langvarig) behov for helse- og omsorgstjenester. Blir man syk kontakter man som regel fastlegen 
eller legevakten og får den hjelpen man trenger der, og/eller blir lagt inn på sykehuset – men spørsmål 
om pasientforløp dukker gjerne opp i sammenheng med at eldre folk begynner å få lavere 
funksjonsnivå, har problem med hverdagens gjøremål, eller har behov for mye hjelp når de utskrives 
fra sykehuset. Ingen pasienter er like og ingen sykdomsforløp er like, så forløpene vil alltid variere, 
men det går an å skissere hva som ofte skjer i gitte tilfeller. Under er det skissert fire scenarier som 
eksempler på pasientforløp.  
 
Felles for forløpene er at pasienten møter kvalifisert helsepersonell i alle situasjonene gjennom hele 
forløpet. Legen undersøker pasienten, diagnostiserer og forordner behandlingen. Sykepleietjenesten 
har ansvaret for å følge opp pasientens behandling og helsetilstand gjennom hele døgnet, om han er i 
sykehjem eller i eget hjem, samt å gi nødvendig stell og pleie. Fysioterapeut og/eller ergoterapeut har 
ansvaret for å lage rehabiliteringsoppleggene og instruere andre grupper i hvordan rehabiliteringen 
skal gjennomføres. De følger også opp pasienter både i sykehjemmet og i eget hjem.  
 
Scenario 1 og 2 under viser to forløp som forutsetter at tjenesten kommer tidlig inn og kan arbeide 
forebyggende. De to siste skisserer forløpene når en sykdom eller skade oppstår mer akutt.  
 
1: Forebyggende hjemmebesøk / forebyggende samtale  

 
 
Det er viktig å komme tidlig inn i et «nedadgående forløp». Alle hjemmebesøk som tildelingskontoret, 
hjemmetjenestens eller en tverrfaglig gruppe gjør, har – i tillegg til den opprinnelige årsaken til 
besøket – et forebyggende aspekt. Når pasientens tilstand og hjemmeforholdene kartlegges, vil 
tjenesten foreslå tiltak tilpasset pasientens behov og som setter pasienten i stand til å bli mer 
selvhjulpen og mestre hverdagen bedre.  
 
Det er særlig de som begynner å få redusert funksjonsnivå, men som ikke har tjenester (de som 
hjemmetjenesten ikke er kjent med) som er målgruppen for forebyggende hjemmebesøk eller en 
forebyggende samtale. Det er vanskelig å nå ut med informasjon til alle innbyggerne om dette. Det er 



  
 
 

  
 
 

 

ofte ikke nok å sende en brosjyre i posten, det må skapes noe blest rundt opplegget slik at alle 
innbyggerne vet om og kjenner til innholdet i tilbudet. Det ligger mye informasjon på kommunens 
hjemmeside, men å finne den krever et aktivt søk. Et hjemmebesøk med kartlegging av innbyggerens 
situasjon, viser seg i de fleste tilfeller å være nyttig. Innbyggerens behov kan like gjerne være et 
dagsenteropphold eller andre aktiviteter, som ekstra håndtak på badet eller fjerning av dørstokker.  
 
2: Eldre person som gradvis får lavere funksjonsnivå  

 
I mange tilfeller er pårørende bekymret for et eldre familiemedlem som gradvis blir mer passiv, får 
dårlig matlyst og blir mer og mer tiltaksløs. Noen søker da om en bestemt tjeneste, andre kontakter 
tildelingskontoret eller tjenesten direkte for å høre hva som kan gjøres. Kommer tjenesten inn tidlig 
nok, kan de gi råd og igangsette forebyggende tiltak som hjelper pasienten «over kneiken» slik at han 
kommer seg og kan få flere gode år i eget hjem. Ikke sjelden finner sykepleieren at pasienten tar 
veldig mange legemidler og konfererer da med fastlegen om gjennomgang og eventuell justering av 
legemiddelbruken. I en periode med justering av legemidler er det viktig at sykepleietjenesten tilser 
pasienten daglig og gir tilbakemeldinger til fastlegen. Tjenesten gjennomfører både 
ernæringskartlegging og fallkartlegging. Ergoterapeut kan gjøre en kartlegging av boligen og tilrå 
praktiske utbedringer.  Fysioterapeut kan undersøke pasienten og lage tilrettelagt treningsprogram som 
utføres av pasienten på egenhånd, med bistand av pårørende, eller under påsyn av 
sykepleier/helsefagarbeider/assistent dersom det er påkrevet for en periode. Tjenesten vil vurdere 
aktuell velferdsteknologi som bidra til å gjøre pasienten selvhjulpen uten behov for aktive 
hjemmetjenester.  
 
3: Pasienten har rehabiliteringsbehov, og kommer rett hjem fra sykehuset 

Pasienten har skadet seg eller fått en akutt sykdom og er blitt behandlet på sykehuset. Normalt sender 
sykehuset melding til tildelingskontoret (TK) i god tid før utskriving, slik at saksbehandler ved TK kan 
foreta et kartleggingsbesøk og planlegge videre tiltak før pasienten kommer hjem. Ofte er ergoterapeut 
og/eller fysioterapeut med på hjemmebesøket (eller reiser ut selv), eventuelt også en ansatt i 
hjemmetjenesten som kjenner forholdene til pasienten fra før. (Hjemmetjenesten er godt kjent i mange 
av hjemmene i kommunen.) Under hjemmebesøket ordnes nødvendige tiltak og/eller det legges planer 
sammen med pårørende.  
 
Målet med behandling, pleie og rehabilitering er at pasienten skal gjenvinne samme funksjonsnivå 
som før sykdommen/skaden. Av og til er ikke det mulig, men målet er at pasienten lærer å mestre livet 
med sykdom/nedsatt funksjonsnivå, slik at han kan fortsette å bo hjemme. Det finnes mange gode 
tradisjonelle hjelpemidler og det kommer stadig bedre trygghetsskapende digitale hjelpemidler 
(velferdsteknologi) som gir mulighet for kontakt med tjenesten hele døgnet – både gjennom aktiv 
varsling og ved automatisk utløste alarmer (digitalt tilsyn). Hverdagsrehabiliteringen kan innebære 
behov for hjemmetjenester i en periode (eksempelvis trening under påsyn av helsepersonell).  
 



  
 
 

  
 
 

 

4: Pasienten har et relativt omfattende rehabiliteringsbehov  

Pasienten har skadet seg eller fått en akutt sykdom og er blitt behandlet på sykehuset. Hvis han er for 
dårlig til å komme hjem, eller hjemmeforholdene ikke er tilrettelagt, får han et rehabiliteringsopphold 
på sykehjemmet. Et tverrfaglig opplegg etableres av sykehjemslegen, fysioterapeuten, ergoterapeuten 
og sykepleieren. Hjemmeforholdene kartlegges og det vurderes hva som må gjøres i huset og hvilke 
hjelpemidler som blir nødvendige å ha i orden før pasienten kommer hjem. Hvis ikke pasienten selv 
kan være med, er pårørende til stede ved hjemmebesøket. Tildelingskontoret kvalitetssikrer og skriver 
vedtak på de tjenestene pasienten blir tildelt. Selv om pasienten skal ha et rehabiliteringsopphold i 
sykehjemmet, er det viktig at sykehuset sender melding så tidlig som mulig fordi det kan ta tid å skaffe 
de rette hjelpemidlene og få satt i stand boligen.  
 
YRKESGRUPPER OG OPPGAVEFORDELING  
Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter har sammenfallende oppgaver i å kartlegge pasientens 
fysiske, psykiske, kognitive og sosiale ressurser og vurdere rehabiliteringspotensialet og utarbeide mål 
og plan sammen med pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere. De har også ansvar for å 
koordinere rehabiliteringsforløpet, følge opp, måle effekt og justere mål og tiltak. Alle som er 
involvert i behandling og rehabilitering av pasienter, har ansvar for å dokumenter hvilke tiltak som 
gjennomføres og effekten av tiltakene.  
 
Helsefagarbeiderne: Den største yrkesgruppen, både i sykehjemmene og i hjemmetjenesten, er 
helsefagarbeiderne/hjelpepleierne. De gjennomfører både trening og behandling, i tillegg til stell og 
pleie, innenfor rammene av egen kompetanse og faglige kvalifikasjoner og under veiledning av 
sykepleier, fysio- eller ergoterapeut.  
 
Assistenter: Som de fleste andre kommuner har ikke Gausdal tilstrekkelig mange ansatte med 
helsefaglig utdanning til å fylle alle stillingene. Vi er avhengige av ufaglærte assistenter. Vi har mange 
dyktige assistenter som har jobbet her i årevis, både innenfor sykehjemmene og i hjemmetjenesten, 
mange som hjemmehjelpere (yter praktisk bistand).  
 
Ergoterapeuten har et særskilt ansvar for å kartlegge pasientens aktivitetsønsker og ADL-funksjon 
(ADL=dagliglivets aktiviteter), utføre aktivitetsanalyser og vurdere behovet for tilrettelegging og 
tilpasning av hjelpemidler, boligendringer og velferdsteknologi. 
 
Fysioterapeuten kartlegger pasientens bevegelsesfunksjon og hvordan den påvirker 
hverdagsaktiviteter, vurderer behovet for bevegelseshjelpemidler og instruerer i bruken av disse, og 
igangsetter individuelt tilpasset trening. Ved behov for spesielle øvelser må andre medarbeidere få 
opplæring i disse. Fysioterapeuten veileder personalet som er hos pasienten til daglig, slik at de kan 
utføre treningen sammen med pasienten.  
 
Sykepleierens hovedoppgaver er å ivareta pasientens grunnleggende behov og kunne håndtere 
komplekse medisinske tilfeller. Sykepleieren sørger også for å legge til rette for at pasienten skal 
mestre eget liv, opprettholde helsen og føle seg trygg og ivaretatt. Sykepleietjenesten har vakt 
gjennom hele døgnet og stiller opp hvis pasienten har problemer utenom dagtid.  
 
Aktivitørenes kjernekompetanse er motivasjon og tilrettelegging for aktivitet. Målet er å forebygge 
funksjonstap, fremme helse og skape trivsel. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for aktiviteter som 



  
 
 

  
 
 

 

oppleves som meningsfulle og stimulerende, som vedlikeholder brukerens funksjonsnivå og gir en 
opplevelse av mestring. Aktivitøren er ofte den som drifter dagsentra, her: dagsenter for eldre.  
 
Legens arbeidsområde omfatter alt som har med helse (faget medisin) å gjøre, som å forebygge, 
diagnostisere og behandle sykdom og skader. Legen har ansvaret for behandlingen av pasientene, men 
samarbeider også med andre yrkesgrupper, som fastlegesykepleiere i hjemmetjenesten, og er ofte 
avhengig av observasjonene de gjør og tilbakemeldingene de gir, når videre behandling skal forordnes.  
 
Kreftkoordinator og demenskoordinator har spesialkompetanse innenfor sine respektive fagområder. 
De arbeider både direkte med pasienter og gir faglige råd til andre medarbeidere i tjenesten.  
 
Frisklivssentralen: I tillegg til kommunens tradisjonelle helse- og omsorgstjenester, er Gausdal 
vertskommune for et interkommunalt samarbeid som har mye å bidra med i det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet. Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til å endre levevaner, særlig innenfor 
områdene fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt. Veiledning og oppfølging foregår både 
individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i deltakernes behov og det de ønsker å oppnå. 
Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell. Vi ser at de andre 
helsetjenestene kan bli bedre på å bruke spisskompetansen som er på frisklivssentralen.  
 
Frivilligsentralen er en arena som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et 
godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med ulike enheter i kommunen. 
Arbeidet bygger på frivillighetens premisser og lokale ønsker. Eksempler på aktiviteter er: «Data 
drop-in» tilbys hver uke. Her bistår en frivillig med personlig veiledning på bruk av digitale verktøy. 
Ingen påmelding og helt gratis. «Aktiv i 100» er et samarbeid mellom Frivilligsentralen og DNT 
Lillehammer/Gausdal Turlag. Turene går på mandager vår og høst, med varighet på 1-3 timer. 
Frivilligsentralen formidler også ulike typer oppdrag.  
 
BESTILLINGER OG INNSPILL  
Kommunestyrets vedtak i sak 46/20, pkt. 10, ligger til grunn for dette notatet. I tillegg ble det under 
kommunestyrets behandling av saken den 18. juni, fremmet en del muntlige forslag til endringer i 
tjenestene.  
 
Tjenesteutvalget har gjennomført en omfattende innbyggerinvolvering, og har oppsummert dette i 
mange gode innspill til saker å ta tak i, i den videre prosessen. Tjenesteutvalget understreker at de har 
hørt mye skryt av tjenestene og av medarbeiderne i helse- og omsorgstjenestene i Gausdal.  
 
Her følger noen stikkord fra innspillene som er kommet fra innbyggere og folkevalgte:  
 

 Ønsker flere innovasjoner og alternative løsninger  
 Økt fokus på tidlig innsats, forebyggede arbeid og mestring  
 Det vises til helse- og omsorgsministerens taler (og stortingsmeldinger) hvor han legger vekt 

på: forebygging, planlegging av egen alderdom, bruk av tverrfaglig kompetanse, 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering  

 Temadager med: leger, frisklivssentral, ergoterapeut, fysioterapeut, visning og gjennomgang 
av velferdsteknologi, frivillige (småjobbsentralen o.a.), hjelpemiddelsentralen, o.a.  

 Invitasjon til og involvering av frivillige lag og organisasjoner, inkludert NAVs tiltaksapparat  
 Se på og lære av andre kommuner som har satset på hjemmebaserte tjenester  
 Bruke rehabiliteringsressursene mer i hjemmetjenesten  
 Fleksibilitet i bruk av personell: flytte bemanningen i stedet for beboerne  
 Mer effektive tverrfaglige møteplasser  



  
 
 

  
 
 

 

 Bedre kartleggingssamtaler (og -verktøy) med fokus på hva som skal til for at pasienten skal 
kunne fortsette å bo hjemme  

 Ønske om flere sosiale møteplasser  
 Økt mulighet for avlastning  
 Økt bruk av velferdsteknologi – samtidig som noen er skeptiske til teknologien: kan være 

vanskelig å bruke, kan svikte, o.a. – må ikke erstatte/utelukke kontakt med ansatte  
 Rekruttere flere og yngre frivillige – samtidig klar over at mange er redde for å binde seg  

 
Tjenesteutvalgets oppsummering av innbyggerinvolveringen viser at respondentene først og fremst har 
behov for å føle seg trygge. Noen er engstelige for fremtiden og er redde for å bli ensomme. 
Informasjon om og deltakelse i beslutninger som gjelder egen helse er viktig. Ellers kommer det fram 
at innbyggerne selv ser behovet for å være mer fysisk og sosialt aktive og for å tilrettelegge boligen sin 
for å møte alderdommen.  
 
Ledere og medarbeidere, til sammen 26 ansatte, gjennomførte i august en heldagssamling hvor 
fokusspørsmålet var: «Hvordan kan vi sammen, gjennom effektivt samarbeid og tverrfaglig 
kompetanse, styrke tilbudet om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i kommunen?» 
Seks grupper utarbeidet hvert sitt forslag til hvordan vi kan få til dette. En tverrfaglig arbeidsgruppe 
jobber videre med å konkretisere det. Noen forslag er allerede gjennomført, noe kan gjøres ganske 
raskt og med enkle midler, mens andre ting vil det være mer tidkrevende og ressurskrevende å ta tak i.  
 
STATUS FOR KVALITETSREFORMEN «LEVE HELE LIVET»  
 
Arbeidet med den statlige reformen «Leve hele livet» (Stortingsmelding 15) styres av fylkesmennene 
gjennom jevnlig kontakt med kommunene for å gi faglig påfyll, evaluere framdriften og støtte arbeidet 
med å implementere innsatsområdene i reformen. Det er bakgrunnen for at vi tar med en kort 
gjennomgang her.  
 
Helse- og omsorgssektoren arbeider nesten like mye med yngre som med eldre innbyggere. Av 
budsjettet går om lag 2/3 til innbyggere over 67 år og 1/3 til innbyggere under 67 år. Stortinget har 
likevel valgt å kalle meldingen en «Kvalitetsreform for eldre». Av kommunens 373 innbyggerne over 
80 år, har til enhver tid om lag 15-16 prosent plass i sykehjem. En del sykehjemsplasser brukes også 
av yngre pasienter. I stortingsmelding 15 understrekes erfaringen fra landets kommuner med at de 
fleste eldre lever gode liv, former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap og 
forbereder sin egen alderdom. De som har behov for det, får gode helse- og omsorgstjenester når det 
trengs. Eldre bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner og i nærmiljøet. Alle eldre bør 
fortsette å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det offentlige må trå til 
med et omsorgstilbud. I lokalsamfunnene finnes det gode løsninger som sikrer dette.  

Målet med meldingen er at eldre skal få mulighet til å mestre eget liv, der de bor, hele livet. Råd for et 
aldersvennlig Norge ønsker gjennom sitt arbeid å ta et oppgjør med forestillingen om at eldrepolitikk 
bare er omsorgspolitikk. Det er ingen typiske eldre. Interessene og behovene er like mangfoldige som 
for andre aldersgrupper. Et aldersvennlig samfunn er inkluderende og består av aktive miljø som 
fremmer helse og nettverk. «Å skape et aldersvennlig Norge handler om hva vi som samfunn kan 
gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser», sier Erna Solberg.  
 
STATUS FOR GAUSDAL: Fylkesmannen understreker at kommunene må implementere reformens 
innsatsområder i sine planer for å kunne få støtte til prosjekter. Det utviklings- og endringsarbeidet 
Gausdal kommune gjennomfører, faller naturlig inn under de fem innsatsområdene i reformen. Tema 
og tiltak som vi planlegger å gjennomføre, står i de planene som kommunen bruker aktivt: 



  
 
 

  
 
 

 

kommuneplanens samfunnsdel og kommunens handlings- og økonomiplan, og vil også gjøre det i 
framtiden.  
 
I Gausdal er mye på plass, og mange av tiltakene utvikles videre gjennom omstillingen som er i gang. 
Det har vært jobbet i flere år for å vri tjenesten fra å være institusjonstung til å satse mer på 
hjemmetjenester. Sykehjemsdriften effektiviseres blant annet ved at det blir flere korttidsplasser for 
avlastning og rehabilitering, som en del av kommunens forebyggende og helsefremmende perspektiv. 
Hjemmetjenesten utvikles ved å satse mer forebyggende, bl.a. ved å gjennomføre flere hjemmebesøk 
med tverrfaglig kartlegging og ved å utvide dagsenterdriften. (Dagsenter for hjemmeboende personer 
med demens ble utvidet i januar 2020.)  
 
Reformen har fem innsatsområder. Her vises i stikkordsform hvordan Gausdal kommune jobber 
innenfor kulepunkter som ligger under hvert innsatsområde:  
 
1. ALDERSVENNLIG SAMFUNN: ● Planlegge egen alderdom har vært tema i kommunestyret, råd 
for eldre og personer med funksjonsnedsettelser og i innbyggermøter. ● Eldrestyrt planlegging ivaretas 
bl.a. gjennom tjenesteutvalgets fokusgrupper. Helse- og omsorgstjenesten har et bredt nettverk og 
kjenner innbyggerne godt. Kontakten til frivillig sektor utvides ytterligere. En mer systematisk 
satsning på forebyggende hjemmebesøk er under utvikling. ● Seniorressursen: Samarbeidet med 
frivillige er godt, men det legges vekt på å aktivisere flere innbyggere til å bidra med frivillig arbeid, 
eksempelvis i dagsenteret for eldre.  
 
2. AKTIVITET OG FELLESSKAP: ● Gode øyeblikk: Fylkesmannens inspirasjonskorps startet sin 
aktivitet nettopp i Gausdal den 11. juni i år. Blant annet frivilligsentralen og dagsentrene organiserer 
aktiviteter som gir gode øyeblikk for deltakerne. Tiltakene gir både fysisk aktivitet og sosial kontakt. 
● Generasjonsmøter: En barnehage har faste dager i sykehjemmet, barn ved en barneskole spiser lunsj 
med eldre på sykehjemmet.  
 
3. MAT OG MÅLTIDER: ● Sykehjemmene la for flere år siden om til en bedre måltidsrytme med fire 
hovedmåltider jevnt fordelt på dag og kveld. Det er god mulighet for variasjon og individuell 
tilpasning. ● Alle pasientene blir ernæringskartlagt. Det lokale kjøkkenet leverer også mat til 
hjemmeboende.  
 
4. HELSEHJELP: ● Hverdagsmestring: Hverdagsrehabilitering er en integrert del av 
hjemmetjenestene, men arbeidet med å bedre denne delen av tjenesten intensiveres, jfr. 
kommunestyrets vedtak. Det er etablert tverrfaglige tavlemøter både i sykehjemmene og i 
hjemmetjenesten, hvor ett av punktene som registreres er fallkartlegging. (Tavlemøter er korte, 
poengterte, tverrfaglige møtepunkter hvor rehabiliteringen av bestemte pasienter evalueres og tiltak 
prioriteres.) ● Proaktive tjenester: Satsingen på hverdagsrehabilitering er med på å vri fokus fra 
behandlende (reaktive) til forebyggende (proaktive) tiltak. ● Målrettet bruk av fysisk trening: 
Gjennom bruk av standardiserte skjema for kartlegging, observasjon og oppfølging, og gjennom 
tverrfaglige møter i hjemmetjenesten, får vi økt fokus på fysisk aktivitet. Dette arbeidet vektlegges i 
større grad framover.  
 
5. SAMMENHENG I TJENESTENE: ● Planlagte overganger: Samhandlingen mellom sykehus og 
kommune er avtaleregulert og fungerer bra. Tverrfaglige tavlemøter både i sykehjemmet og i 
hjemmetjenesten bidrar til mer sømløse overganger mellom forskjellige typer tjenester. 
Tildelingskontoret er en sentral aktør i kommunikasjonen mellom alle aktørene. ● Avlastning og støtte 
til pårørende: Andelen av sykehjemsplassene som brukes til avlastning og rehabilitering er økende. 
I henhold til kommunestyrets vedtak skal dagsenter for eldre styrke innsatsen for hjemmeboende 
personer med lavere funksjonsnivå (de som trenger mer bistand til dagliglivets aktiviteter).  



  
 
 

  
 
 

 

 
FORBEDRINGER / STYRKING AV TILBUDENE  
I dette kapittelet beskrives de tilbudene vi har som har en forebyggende og helsefremmende effekt, og 
som skal utvikles videre for å gi bedre effekt for innbyggerne – og i neste omgang mindre trykk på 
tjenestene:  
 
DAGSENTER FOR ELDRE 
Dagsenter for eldre (lokalisert på Follebutunet) er i dag et lavterskeltilbud for en gruppe brukere som 
er relativt selvhjulpne. Målgruppen er hjemmeboende eldre over 60 år som er kognitivt velfungerende 
(ikke demens). Noen av brukerne har dagsenterplass grunnet et behov for rehabilitering/opptrening 
med fysioterapeut og/eller ergoterapeut som er samlokalisert med dagsenteret. Dagsenteret har fokus 
på forebyggende og helsefremmende aktiviteter, rehabilitering/opptrening, psykososial rehabilitering 
og avlastning. Dagsenteret har i dag åpent 4 dager i uka. Kommunen ordner skyss for de som ikke 
kommer seg til og fra selv. Brukerne betaler egenandel for matservering og skyssordning etter vedtatte 
takster.  
 
Dagsenter med tidlig innsats og målrettede tiltak, vil kunne redusere belastningen på hjemmetjenesten 
og sykehjemmene. Det er vanskelig å konkretisere i hvor stor grad det vil påvirke behovet for 
institusjonsplasser, da pasienter som legges inn i sykehjem vanligvis har et lavere funksjonsnivå enn 
de som har mulighet til å nyttiggjøre seg en dagsenterplass. En kan likevel se for seg en 
«dominoeffekt» ved at rehabiliterende og helsefremmende aktiviteter utsetter/bremser svekkelser som 
kommer med alderen og dermed behovet for helsetjenester i hjemmet og i neste omgang 
institusjonsplasser.  
 
Dagsenteret har også en avlastningsfunksjon. Pårørende til hjemmeboende personer med lavt 
funksjonsnivå, kan ha tyngende omsorgsoppgaver selv om de mottar hjemmetjenester. Ved at 
dagsenteret gir et tilbud til disse brukerne, vil pårørende få avlastning de aktuelle timene hver uke. 
Dette tilbudet kan gi mindre press på avlastningsplasser i sykehjemmet samt behovet for 
langtidsplasser.  
 
Kommunestyret vedtok i juni 2020 å differensiere dagsentertilbudet for eldre, slik at det delvis 
videreføres som et lavterskeltilbud og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. 
Dette innebærer at målgruppen vil være ulik, og at tilbudet tilrettelegges for hver av disse i løpet av 
uka. Dagsenteret må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta vare på brukerne og gi et faglig 
godt tilbud. Brukere med lavere funksjonsnivå har et større hjelpebehov, og krever mer kapasitet og 
kompetanse enn den nåværende brukergruppen. I tillegg til aktivitør, er det derfor besluttet å knytte en 
fysioterapiressurs til dagsenteret. Dette skjer gjennom en vridning av ressurser og innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. I forbindelse med prosjekt Fornying og omstilling 2020, ble det 
vedtatt å redusere fysioterapiressursen med 1,5 årsverk, noe som i realiteten innebærer en reduksjon 
med 0,6 årsverk sett opp mot bemanningen de senere år. Ved å sette inn en kommunalt ansatt 
fysioterapeut i vakant stilling ved dagsenteret, opprettholder kommunen nåværende 
fysioterapeutressurs. Begge brukergrupper ved dagsenteret anses å ville dra nytte av et økt 
rehabiliterende perspektiv. Tiltaket vil høyne den faglige standarden og gi aktuelle brukere mer 
målrettet rehabilitering og trening. Det kan på sikt vise seg å bli nødvendig med ytterligere bistand fra 
helsepersonell ut fra brukergruppenes behov.  
 
I tråd med kommunestyrets vedtak og i samarbeid med Frivilligsentralen, går kommunen i dialog med 
frivillige, NAV, lag og organisasjoner, for å drøfte hvordan frivilligheten kan bidra inn i driften av 
dagsenteret. Det legges opp til at innbyggere/frivillige selv kan foreslå hva de kan tenke seg å bidra 
med. Videre er det etablert kontakt med NAV om muligheten for å opprette praksisplasser ved 



  
 
 

  
 
 

 

dagsenteret for personer som står utenfor arbeidslivet.  Det må være minimum en fast ansatt som 
styrer driften av dagsenteret, til stede hver dag. Når brukergruppen er eldre med lavere funksjonsnivå, 
er tanken at både aktivitør og fysioterapeut er til stede. Målet må være at det melder seg så mange 
frivillige at minst en frivillig kan bidra hver dag. Økt antall personer til stede – ansatte og frivillige – 
påvirker det antall personer som kan gis et tilbud i løpet av uka.  
 
Tiltak:  

 Gi tilbud til flere brukere dersom bemanningen gjør det mulig  
 Differensiere tilbudet – både til relativt velfungerende personer (lavterskeltilbud) og til 

personer med lavere funksjonsnivå   
 Arbeide aktivt for å få frivillige til å delta i driften av dagsenteret – som et supplement til den 

faste bemanningen  
 Styrke kompetansen ved dagsenteret:   

o Knytte en fysioterapeut til tilbudet på dagsenteret. Dette innebærer at den kommunale 
fysioterapiressursen videreføres med dagens nivå. 
 

FRIVILLIGSENTRALEN  
Som det framgår av tjenesteutvalgets oppsummering, kan det være vanskelig å rekruttere frivillige. 
Mange frivillige ønsker å delta på egne premisser og noen vegrer seg for å bli bundet til å bidra på 
regelmessig basis. Frivilligsentralen koordinerer den delen av det frivillige arbeidet som kommunen er 
involvert i. Vi ser også at tilbudene stemmer godt overens med noen av ønskene som fremkom under 
innbyggerinvolveringen: digitalhjelp og fysisk aktivitet. Flere er involvert i matombringingen.  
 
Frivilligsentralen ønsker å legge til rette for økt antall aktiviteter og sosiale møteplasser i bygda, i 
samarbeid med aktuelle lag og organisasjoner.  
 
Tiltak:  

 I samarbeid med aktuelle lag og organisasjoner, ses det på muligheter for å kunne stimulere til 
flere aktiviteter og møteplasser, også for eldre.  

 
FRISKLIVSSENTRALEN  
Frisklivssentralen har ansatte med spisskompetanse innenfor flere felt, blant annet rehabilitering, 
fysisk aktivitet og ernæring. Frisklivssentralen har gode systemer for å kartlegge behovet for fysisk 
aktivitet og metoder for å motivere brukerne til å gjennomføre aktivitetene. Dette kan flere av 
tjenestene, herunder hjemmetjenesten og institusjonene, dra nytte av gjennom et tettere samarbeid.  
 
Tiltak:  

 Hjemmetjenesten og sykehjemmene bruker ressurser og kompetanse fra Frisklivssentralen for 
å styrke arbeidet med ernæring og fysisk aktivitet  

 Samarbeid om former for kartlegging av behov og motivering av brukere 
 Seksjonslederne ved sykehjem og hjemmetjenesten etablerer en tettere kontakt med lederen på 

frisklivssentralen, og deler kompetanse og erfaringer. 
 
TRENING OG FYSISK AKTIVITET 
Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029, Sammen om aktive liv, vektlegger at fysisk 
aktivitet må integreres som del av behandlingen der det er nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester, 
også innenfor pleie og omsorg, i oppfølgingstilbud og i pasientforløp. Studier viser at fysisk aktivitet 
kan være gunstig ved lettere og moderate plager med angst og depresjon, men også ved alvorlige 
psykiske lidelser og ruslidelser. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan brukes til å forebygge 
og behandle rundt 30 ulike sykdommer og lidelser som kreft, KOLS, hjerte- og karsykdommer og 



  
 
 

  
 
 

 

diabetes. Helse- og sosialfagutdanningene har i for liten grad vektlagt den positive effekten fysisk 
aktivitet kan utgjøre i behandling og forebygging av sykdom og skader.  
 
Flere eldre vil leve med kroniske sykdommer, og det vil bli behov for innsats for at den enkelte skal 
kunne opprettholde fysisk funksjon så lenge som mulig, mestre egen helse og sykdom, og være 
selvhjulpen. Økt kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdom, er 
derfor aktuelt. Bruk av bærbar teknologi som smartklokker med GPS, gir muligheter for fysisk 
aktivitet for personer med nedsatt orienteringsevne som ellers kvier seg for å gå ut.  
 
Fysisk aktivitet og bevisst trening på hverdagsaktiviteter kan hindre eller forsinke behovet for mer 
ressurskrevende tjenester. Ved å sette inn innsatsen langt nede på omsorgstrappen, unngår man at mer 
ressurskrevende trinn lenger opp i trappen må tas i bruk. Hvert trinn er forebyggende for trinnet over, 
men mange pasienter kan være på flere trinn samtidig.  
 
Frisklivsentralen har mange tilbud til innbyggerne i Lillehammer, Øyer og Gausdal, og dette 
inkluderer også treningsgruppe for seniorer. Ved at medarbeiderne i våre helse- og omsorgstjenester 
får økt bevissthet rundt tilbudet ved Frisklivsentralen, kan de formidle informasjon og anbefale 
deltakelse. Gågrupper arrangeres allerede i regi av både dagsenteret, frivilligsentralen og lag og 
foreninger.  
 
Tiltak:  

 Hjemmetjenesten skal ha et gjennomgående rehabiliterende tankesett, og gjennom det øke 
fokuset på trening og rehabilitering. Ved jevnlig oppfølging av pasienter som er lite aktive, og 
som derfor ikke klarer en del av hverdagens krav, vil man ved hjelp av målrettet 
hjemmetrening vedlikeholde pasientens fysiske aktivitet og helse.  

 Tverrfaglige tavlemøter med tydelig og felles målsetning for pasientens rehabilitering, 
aktivitet og helse.  

 Ta i bruk GPS sporingsteknologi, for at eldre med kognitiv svikt skal kunne opprettholde sin 
fysiske aktivitet, samt som en trygghet for pasient, pårørende og helsepersonell ved at man vet 
hvor pasienten til enhver tid befinner seg.  

 Informere om Frisklivsentralens tilbud og anbefale deltakelse. 
 
AVLASTNING / KORTTIDSPLASSER  
I innbyggerinvolveringen kom det fram at det ønskes flere avlastningsplasser. Tjenesten har de siste 
årene satset på å ha flere korttidsplasser og færre langtidsplasser. Avlastning i institusjon tilbys til 
personer med et stort omsorgsbehov, og det er den pårørende som får vedtaket om en slik tjeneste. 
Hjemmetjenesten yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pasienter. Likevel kan pårørende 
bli slitne av å ha ansvaret for et familiemedlem med redusert helse og lav grad av egenomsorg, 
gjennom hele døgnet. Derfor er det viktig å ha nok avlastningsplasser. Avlastningsopphold bidrar til at 
pårørende klarer å stå i en krevende omsorgssituasjon lenger og utsetter behov for langtidsopphold i 
institusjon (sykehjemsplass). Å ha et tilstrekkelig antall avlastningsplasser er således et viktig 
forebyggende tiltak. For å opprettholde det rehabiliterende fokuset både under avlastningsoppholdet 
og når pasienten er hjemme, må det være et tett samarbeid mellom hjemmetjenesten og 
fysioterapeutene/ergoterapeuten. Her jobbes det med å få til gode, tverrfaglige møteplasser og 
kunnskapsoverføring (jfr. tavlemøtene).  
 
Riktig bruk av korttidsplasser kan bidra til å forebygge og utsette behov for langvarige helsetjenester. 
Dette innebærer i hovedsak at tjenesten har et klart og uttalt rehabiliterende fokus. Slik bruk av 
korttidsplasser øker også effektiviteten i sykehjemmet og reduserer den gjennomsnittlige liggetiden. 
Her ser vi en positiv utvikling det siste året.  



  
 
 

  
 
 

 

 
I mange kommuner er det en viss arbeidsfordeling mellom kommunalt ansatte og private 
fysioterapeuter, jfr. Agendas rapport 6302 på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Det 
er etter Fornying og omstilling 2020 lagt opp til en slik fordeling i Gausdal kommune. Kommunal 
barnefysioterapeut har ansvaret for de under 18 år. Voksne mellom 18 og 67 år får oftest tjenester fra 
private fysioterapeuter, og det er overensstemmelse mellom de private instituttene i Gausdal og 
Gausdal kommune at dette skal være hovedregelen her. Kommunale fysioterapeuter for voksne vil 
således i hovedsak ha ansvaret for pasienter som er over 67 år. En viktig del av oppgavene til 
fysioterapeutene vil være å starte behandling og følge opp pasienter i korttidsavdelingen ved 
Follebutunet. Styrkningen av dagsenteret med en fysioterapeut vil i tillegg til dette være et viktig tiltak 
i kommunens forebyggende arbeid og økte fokus på rehabilitering for eldre.  
 
Tiltak:  

 Sørge for å ha tilstrekkelig antall korttidsplasser og avlastningsplasser 
o Tildelingskontoret prioriterer effektiv bruk av plassene  

 Opprettholde en stor gjennomstrømning av pasienter i sykehjemmet  
o Tjenesten har fokus på rehabilitering, og økt grad av tverrfaglig innsats skal sikre 

dette  
 

VELFERDSTEKNOLOGI  
Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial 
deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og som styrker den enkeltes evne til å klare seg 
selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 
I stortingsmelding 30, En innovativ offentlig sektor, er det å utnytte mulighetene som digitalisering og 
ny teknologi gir, karakterisert som en innovasjon. Med andre ord gjelder det å ta i bruk den 
teknologien som allerede finnes og ta ut gevinstene ved bruken av den. For kommunen er gevinstene 
ved bruk av teknologi at vi: ● øker kvaliteten på tjenestene, ● sparer tid og ● unngår kostnader. 
 
Trygghetsteknologi: Vi har tatt i bruk, og er i ferd med å teste ut, flere typer teknologi. Digitale 
trygghetsalarmer er den grunnleggende teknologien i hjemmene. Den forutsetter at brukeren aktivt 
trykker på knappen for at alarmen skal bli utløst. Trygghetsalarmen kan tilkoples mange ulike former 
for teknologi, eksempelvis dørsensorer, kamera, fallalarmer, med mer. GPS varslings- og 
lokaliseringsteknologi brukes en del av privatpersoner og av privatpersoner i samarbeid med 
kommunen.  
 
Det som kalles digitalt tilsyn får man først når teknologien selv sørger for varsling til tjenesten på gitte 
hendelser, innenfor bestemte tidsrom, uten at brukeren trenger å gjøre noe aktivt. Dette øker 
tryggheten for brukeren. Til dette kan det benyttes både kamera og forskjellige sensorer. Mange 
innbyggere kjenner denne teknologien fra brann- og innbruddsarmer i egen bolig. (Eks. vil bevegelse i 
et rom, i et definert tidsrom, utløse alarmen.) Dette vil være teknologi man naturlig tar i bruk i 
omsorgsboliger og bofellesskap for å sikre heldøgns tjenester / heldøgns tilsyn (HDO).  
 
Medisinsk avstandsoppfølging er løsninger som gjør at pasienten kan følges opp på avstand av helse- 
og omsorgstjenesten. Målgruppen kan være pasienter med kroniske sykdommer som har mange 
reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Eksempler på sykdommer er 
diabetes, KOLS, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Pasientgruppen har ofte flere 
diagnoser, sammensatte og store behov, og har behov for hyppig oppfølging av sykdommene. Når 
svaret på prøven som pasienten har tatt selv, er sendt elektronisk til mottaker (lege, sykepleier) og 
analysert der, kan helsepersonellet snakke med pasienten over telefon eller nettbrett. Dette gir økt 
trygghet i tillegg til at pasient og helsepersonell kan ha hyppig kontakt uten å måtte reise så mye. 



  
 
 

  
 
 

 

Denne teknologien har ikke vi som kommune tatt i bruk, men når den brukes mellom sykehus og 
pasient avlaster den også den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Slike løsninger vil bli mer 
vanlige i årene som kommer.  
 
Tiltak:  

 Utvide bruken av sensorer som varsler automatisk, som allerede er i bruk  
 Forsere utprøvingen av digitalt tilsyn:  

o kamerateknologi  
o forskjellige typer sensorer – alene eller sammen med kamera  

 Ta i bruk GPS sporingsteknologi til pasienter som har nytte av det  
 

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK / FOREBYGGENDE SAMTALER  
Forebyggende hjemmebesøk er en viktig del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre 
som bor hjemme og som ikke har, eller i begrenset grad har, tjenester fra kommunen. Blant aktuelle 
temaer er ernæring, fall og fysisk aktivitet for å opprettholde fysisk funksjon. Tilpasset fysisk aktivitet 
som f.eks. styrke- og balansetrening, brukes for sjelden i omsorgstjenestene. Av Handlingsplan for 
fysisk aktivitet 2020-2029, Sammen om aktive liv, fremgår det at styrke- og balansetrening kan 
redusere risikoen for hoftebrudd med opp mot 40 prosent. Det skal derfor legges vekt på systemer som 
kan fange opp grupper med nedsatt funksjon.  
 
Tjenesteutvalget registrerte gjennom fokusgruppene at det er en del usikkerhet blant innbyggerne om 
hva kommunen kan bidra med og hvilke behov som utløser hvilke tjenester. Det etterlyses mer 
opplysninger og på en annen måte enn gjennom kommunens internettside – gjerne i form av 
informasjonsmøter eller andre typer arrangementer. I kommunestyrets junimøte ble det foreslått 
temadager. En slik temadag var planlagt gjennomført i mai 2020, men måtte utsettes pga. Korona-
pandemien. Det ser ut til at smittesituasjonen har stabilisert seg, og arbeidsgruppa (bestående av 
medarbeidere fra hjemmetjeneste og rehabilitering) planlegger å gjennomføre et arrangement i høst. 
Det vil bli mer komplisert å gjennomføre dette i tråd med smittevernreglene, siden hovedmålgruppa 
for arrangementet er eldre, må vi ta hensyn til det. Fremover er det tenkt flere slike typer 
arrangementer, som kan bidra til økt kunnskap og derigjennom økt trygghet for innbyggerne.  
 
Tiltak:  
 Temadag – i regi av hjemmetjenesten og rehabilitering – med fokus på forebygging.  
 Kontakt med lag og foreninger for å informere i møter og på andre måter  

 
HVERDAGSMESTRING OG HVERDAGSREHABILITERING  
Hverdagsmestring handler om en holdning, et tankesett. Det handler om en kultur som skal 
gjennomsyre hele tjenesten. Som nevnt vil en arbeidsgruppe jobbe videre med de forslagene som kom 
fram under heldagssamlingen i august. I tillegg jobbes det allerede godt med å utvikle de tverrfaglige 
møtepunktene (eks. tavlemøter) både i sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Dette arbeidet følges opp 
utover høsten.  
 
Vi skiller hverdagsrehabilitering fra det mer løselige begrepet trening, selv om det ligger mye trening i 
en rehabiliteringsprosess. Hverdagsrehabiliteringen er i utgangpunktet tidsavgrenset, intensiv og 
målrettet, og foregår i pasientens hjem og nærmiljø. At rehabiliteringen er målrettet betyr at det trenes 
spesielt på de aktivitetene som er nødvendige for at pasienten skal bli selvhjulpen. Selv om vi har hatt 
hverdagsrehabilitering som et tilbud i noen år, blir metodikken/arbeidsmåten beklageligvis ofte glemt i 
en travel hverdag ute hos pasienten. Gjennom faste ukentlige tverrfaglige møter, og ved at hvert 
arbeidsteam møtes til korte daglige briefinger, får vi økt fokus på å arbeide rehabiliterende. Dette er et 



  
 
 

  
 
 

 

tiltak som er trukket frem som viktig av de ansatte i helsetjenestene, og som er iverksatt i ny form etter 
den tverrfaglige samlingen i august.  
 
Pleiepersonell kan ha lett for å utføre oppgaver for pasienten i stedet for å la pasienten få trene på å 
utføre dem selv. Det er først når pasienten mestrer oppgaven selv, at vi har lykkes med 
rehabiliteringen. For å få til det, må man som det populært heter, lære seg å «arbeide med hendene på 
ryggen». Det tar lenger tid, men det vil lønne seg på sikt å bruke mer ressurser i starten – ta seg tid til å 
la pasienten trene på oppgavene – for da kan ressursinnsatsen reduseres etter hvert.  
 
Fokus på riktig trening / hverdagsrehabilitering med en pasient, gir ringvirkninger i form av 
oppmerksomhet og kompetanse utover i ansattgruppa og dette vil komme andre pasienter til gode. Det 
å starte kompetanseoverføringen i det små, vil spre kunnskapen og gjør det enklere for ansatte å endre 
praksis.  
 
Tiltak:  

 Lederne holder fokus på mestring som et gjennomgående tema i tjenesten  
 Tverrfaglige møter i form av korte og effektive «tavlemøter» 

o en gang i uka både i sykehjemmet og i hjemmetjenesten  
 De tverrfaglige møtepunktene utvikles til effektiv kompetanseoverføring og tverrfaglig 

samhandling til pasientenes beste 
 Det gjennomføres opplæringsrunder med mål om at alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 

vektlegger å arbeide rehabiliterende  
 Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» setter fokus på det pasienten selv har som mål å oppnå  

 
 
OPPSUMMERING  
Gjennom beskrivelsen av status og de tiltakene som er gjennomgått i notatet, viser vi at Gausdal 
kommune jobber godt på mange ulike områder, men også at vi har et forbedringspotensial innenfor 
forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeidsmåter. 
 
Det tverrfaglige arbeidet er på nytt satt på dagsorden i helse- og omsorgstjenesten, og alle aktuelle 
tjenester er involvert i hvordan vi gjennom felles innsats kan styrke tilbudet knyttet til 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Det etableres og utvikles blant annet arenaer for 
utveksling av kompetanse på tvers av faggrupper.  
 
Gjennom mange små forbedringer og noen nye store tiltak, vil vi skape økt fokus og innsats, og 
forhåpentligvis høste gevinsten vi ønsker - at innbyggerne våre mestrer livene sine bedre. Ved at 
behovet for helse- og omsorgstjenester utsettes, får våre eldre flere gode år, friheten til å gjøre det de 
ønsker og muligheten til å bo i eget hjem lenger. En slik effekt er også ressursbesparende for 
kommunen. 
 
Vi arbeider innenfor innsatsområdene i eldrereformen Leve hele livet og skal tilpasse disse til lokale 
forhold. Tiltak og arbeidsmåter forankres politisk gjennom handlings- og økonomiplan for perioden 
2021-2024. 
 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
 
Notatet tas til orientering.  
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 49/20 den 16.09.2020. 
 
Behandling: 
Formannskapet ønsker til orienteringen om saken i kommunestyret noe mer informasjon om 
hverdagsmestring og velferdsteknologi.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.     
 
 
Innstilling: 
 
Notatet tas til orientering.  


