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BAKGRUNN
I kommunestyrets sak 82/2018, handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedt.pkt 18,

• bestilte kommunestyret en utredning av framtiden helse- og omsorgstjenester 
• som startet med kunnskapsgrunnlaget som ble laget i 2019. 
• Siden er det laget mange delutredninger på bestilling fra kommunestyret. 

Fra kommunestyrets sak 46/2020 den 18.6.2020: 

• Det må finnes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer 
for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. 
Den økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være 
minimum 8 millioner kroner fra 2022. 

I kommunestyrets sak 98/2020 den 10.12.2021, Framtidens HO-tjenester, 

• ble det besluttet å etablere HDO-avdeling. 

I kommunestyrets sak 99/2020, handlings- og økonomiplan 2021-2024, pl.-omr. 12,

• står leveransemålene som ligger til grunn for flere av delprosjektene og prosessene 
vi arbeider med nå. 



PROSJEKTARBEIDET

OVERORDNET NIVÅ:

• holde oversikt over alle delprosessene 

• bistå med ressurser/kompetanse der 
det er behov 

• bruke eksisterende møtearenaer 
• seksjonsledermøter 
• personalmøter 
• lokale møter med TV og VO 
• AMU og samarbeidsmøtet  

• det er etablert faste møter mellom 
ledere, tillitsvalgte og verneombud 
hver 3. uke 

• det sendes jevnlig ut korte 
informasjonsbrev til alle 

PROSESSLEDERNE SKAL:

• sikre resultater og framdrift 

• sikre medvirkning 
• Det er totalt 40 medarbeidere 

direkte involvert i arbeidsgruppene 

• alle disse kan ikke møtes ofte 
– bruk derfor eksisterende arenaer 

• engasjer små arbeidsgrupper, etc. 

• Alle ansatte blir berørt av endringene 
og oppfordres derfor til å bidra med 
innspill, råd og synspunkter selv om 
de ikke er med i en arbeidsgruppe 



ROLLER

GJENNOMFØRINGSPLIKT.
• Kommunestyret har vedtatt saken og vi 

utfører den 

• Lederne i Helse og mestring har det formelle 
ansvaret for å gjennomføre prosessene 
og levere på resultatene 

• Prosesslederne har ansvar for medvirkning, 
framdrift og resultater, og tar med seg 
oppnevnt arbeidsgruppe i arbeidet 

• Tillitsvalgte og verneombud har en viktig 
rolle når det gjelder å bidra til god 
informasjonsflyt mellom ansatte og ledelsen. 
I kraft av disse rollene skal man også bidra til 
gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø 
sammen med arbeidsgiver. 

MEDARBEIDERNE.

• Medarbeiderne har egeninteresse 
av å være med og forme sin egen 
arbeidssituasjon og sitt eget 
arbeidsmiljø – bl.a. ved å dele 
kunnskap og bidra til gode 
løsninger, god dialog og felles 
kjøreregler. 

• Når oppdraget er gitt og målet 
er fastsatt, går vi sammen om å 
drøfte  hvordan vi skal nå målet. 

• Derfor er det viktig at 
ansatte deltar i arbeids- og 
utviklingsprosessene. 



PROSJEKTOVERSIKT

TRE STORE PROSJEKTER Milepæler.

1. HDO-avdelingen 1. juni 

2. Pilot velferdsteknologi (2-årig) 1. mai 

3. Effektivisering hjemmetjenesten 1. juni 

SEKS PÅGÅENDE PROSESSER .

4. Effektivisering kjøkkendriften 12. april 

5. Dagsenter for eldre 1. mai 

6. Dagsenter hjemmeboende med demens 12. april 

7. Tverrfaglig samarbeid, hverdagsmestring 1. juni 

8. Arbeidstidsordninger 1. okt.

9. Revisjon av tjenestekriteriene 1. juni 

Alle prosjekt 
og prosesser 
henger 
sammen og 
påvirker 
hverandre. 
Derfor har vi 
en slik samlet 
oversikt over 
alle 
aktivitetene. 



TRE STORE PROSJEKTER  

1. HDO-AVDELINGEN 

2. PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 

3. EFFEKTIVISERING AV HJEMMETJENESTEN 



HDO-AVDELINGEN 

FORMÅL

• Det skal etableres et nytt trinn i omsorgstrappen 

FOR INNBYGGERNE SKAL DETTE GI: 

• en mer fleksibel løsning for pasientene 

• en opplevelse av å kunne opprettholde selvstendighet og mestring 

• mulighet til nærhet, fellesskap, trygghet og sosiale møteplasser 

FOR TJENESTEN SKAL DETTE GI: 

• økt kvalitet på tjenestene til innbyggerne 

• større handlingsrom og fleksibilitet i tjenestetilbudene 

• mulighet til å skaffe nyttige erfaringer 
for framtida 



HDO-AVDELINGEN 
• Arbeidsgruppa har medlemmer både fra Follebutunet og hjemmetjenesten, 

både ledere og fagpersoner 

• Arbeidet med tilpasning er i gang og noen pasienter som har et funksjonsnivå 
som passer til trinnet i omsorgstrappa, er allerede flyttet til avdelingen 

DRØFTINGER I STARTEN  (eksempler)

• Organiseringen/tilknytningen – hva er mest hensiktsmessig?  Hvilken del av 
avdelingen starter vi med?  Hvordan organisere legetjenesten? - osv. 

• Kriteriene for tildeling blir gjennomgått og revidert iht. lover og forskrifter 

• Det søkes om avhjemling (omgjøring) av sykehjemsavdelingen 

MILEPÆLER

• 1. juni er det etablert en gruppe med aktuelle langtidspasienter 

• 31. desember er det etablert en HDO-gruppe i avdelingen 



PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 

FORMÅL: ◊ Bærekraftig ressursbruk ved hjelp av teknologi 

◊ Løsningene som testes skal kunne brukes i private hjem 

• En bredt sammensatt arbeidsgruppe samles denne uka 

• Gruppa har kompetanse innen områdene: velferdsteknologi, digitalisering, 
elektronisk pasientjournal (Gerica) i tillegg til personer med helsefaglig 
kompetanse fra Follebutunet og hjemmetjenesten. 

• Teknologien som det velges å teste ut, er avhengig av riktig infrastruktur i 
avdelingen. Den må på plass før installering av utstyr og testing begynner. 

• MILEPÆLER: ◊ I løpet av mai bør første test-teknologi være klar 

◊ Den er avhengig av at riktig infrastruktur er på plass 

◊ Dette er et toårig prosjekt 

• Kommunen er med i et regionalt anbudsprosjekt som kan påvirke framdriften 



EFFEKTIVISERING AV HJEMMETJENESTEN
FORMÅL: ↑ brukerretta tid  / ansikt-til-ansikt-tid 

↓ systemretta tid / indirekte tid / annen tid 

• Det er gjennomført omfattende kartlegging av tidsbruk av alle aktivitetene 

• Arbeidet med å finne tiltak for forbedring og effektivisering er i gang 

EFFEKTIVISERING BETYR:  

• høyere kvalitet på tjenester 
• bl.a. gjennom bedre tverrfaglig samarbeid og riktig bruk av kompetanse 

• lavere ressursbruk for å utføre tjenestene (unngåtte kostnader) 
• eksempelvis ved bedre kjøreruter, nye turnuser, oppgavefordeling, vaktlengder, osv. 

• vridning av ressursbruken mot pasientgrupper med større omsorgsbehov 

MILEPÆL: Utprøving av nye rutiner starter opp innen 1. juni 



ANDRE  EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 

DE SEKS PÅGENDE PROSESSENE ER: 

4.  Effektivisering og omlegging av kjøkkendriften 

5.  Dagsenter eldre – mer differensiert tilbud 

6.  Dagsenter demens – utvide tilbudet til flere 

7.  Tverrfaglig samarbeid / hverdagsrehabilitering / hverdagsmestring 

8.  Arbeidstidsordninger – prøve nye turnusmodeller 

9.  Revisjon av tjenestekriterier – tilpasset omsorgstrappa (HDO) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Disse prosessene har pågått over tid 
• Noen avsluttes i løpet av våren – mens andre er nylig igangsatt 

• Gjennom KONTINUERLIG KVALITETSFORBEDRING
endrer, utvikler og forbedrer vi tjenestene. 



EFFEKTIVISERING AV KJØKKENDRIFTEN 
FORMÅL:    Skape bærekraftig tjeneste gjennom effektivisering av driften 

• Prosessen ble igangsatt etter kommunestyrevedtaket den 18.6.2020 

• Det er etablert nye rutiner og mer effektiv drift 
• internt på kjøkkenet 
• i alle lokasjoner/avdelinger som mottar mat fra kjøkkenet 
• og overfor hjemmeboende som kjøper måltider fra kommunens kjøkken 

• Rutinene på felleskjøkkenet har innvirkning på alle deler av tjenesten, 
men gjennom godt tverrfaglig samarbeid er det enighet om de nye rutinene. 

• Næringsriktig mat produseres og serveres med lavere ressursbruk enn før. 

MILEPÆL:

• Den nye ordningen trer i kraft den 12. april. 

• Det er viktig med løpende evaluering og justering av opplegget. 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 



DAGSENTER ELDRE 
FORMÅL: ◊ Differensiering av tilbudet – brukere med forskjellig funksjonsnivå 

◊ Økt bruk av frivillige 

• Noen frivillige er kommet til   (2-3 i turnus nå)  

• En medarbeider har arbeidstrening gjennom NAV 

• En bruker med lavere funksjonsnivå er inne – og får samtidig målrettet trening 

MILEPÆL:

• Målet er at differensiert tilbud er innarbeidet i driften innen 1. mai 

• Rekruttering av frivillige fortsetter som en kontinuerlig prosess 

• Dagsenteret har hatt redusert drift pga. Korona – men åpner noe mer nå 
• Pga. fravær av personell er driften noe redusert – men det settes inn vikar foreløpig 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 



DAGSENTER DEMENS 

FORMÅL: ◊ Mer effektiv drift for å gi tilbud til flere 

◊ Økt gevinst for brukerne 

◊ Øke antallet brukere fra 8 til 12 daglig ved normal drift 

• Arealene i dagsenteret er kartlagt for å se på alternative løsninger å dele inn 
brukerne på – eks. flere mindre grupper, forskjellige aktiviteter, o.a. 

• Det har også vært drøftet med pårørende om det kan være nyttig 
å ha åpent på kveldstid – eller andre alternative løsninger 
• Det er nå flere brukere på avlastning – og da kan andre tider være et alternativ 

MILEPÆL: 

• Foreløpig milepæl er å være i drift med flere brukere innen 12. april, 
• men dette er avhengig av Korona-situasjonen. 
• Dagsenteret har hatt redusert drift pga. Korona – og vil måtte ha det en tid framover 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 



TVERRFAGLIG SAMARBEID 
- hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring 

FORMÅL: 

• Pasientene lever aktive liv og mestrer hverdagen og egen helse 

• Tjenesten vektlegger pasientens mestring i valg av tjenestetilbud 

Viktige endringer så langt: 

• Tverrfaglige tavlemøter er innført i alle avdelingene 

• Dette gir et tverrfaglig fokus og bedre samarbeid mellom tjenestene 

• Forebyggende hjemmebesøk iverksettes for alle 80-åringer 

• Innbyggerdagen planlegges til september  – hvis kontroll på Koronaen

MILEPÆL:

• Prosjektarbeidet går over i vanlig drift innen 1. juni 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 



ARBEIDSTIDSORDNINGER

FORMÅL:

• Effektivisere driften gjennom å prøve ut nye 
og mer effektive arbeidstidsordninger 

• Bruke kompetansen riktig – rett kompetanse til rett oppgave 

• Benytte kompetanse på tvers av tjenester/enheter/planområder 

AKTIVITETER: 

• Arbeidet er igangsatt. 

• Fatte overordna beslutninger om arbeidstid, helgearbeid, o.a. 

• Samarbeid og drøftinger med tillitsvalgte. 

• Deretter kan alternative ordninger prøves ut. 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 



REVISJON AV TJENESTEKRITERIENE 

FORMÅL: 

• Revisjon av tjenestekriteriene gjennomføres jevnlig for å sikre at kriteriene 
stemmer overens med gjeldende lover, forskrifter, faglige standarder og 
kommunale retningslinjer 

• Vi må bl.a. se tjenestekriteriene opp mot det nye tjenestetilbudet HDO

MILEPÆL: 

• Arbeidet er godt i gang. Mange fagfolk er engasjerte i arbeidet. 

• Denne revisjonsrunden vil være ferdig i løpet av våren. 

ANDRE PÅGÅENDE EFFEKTIVISERINGSPROSESSER 


