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FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV 
HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING OG FREMTIDIG BRUK 
AV FLATAVEGEN 6 – INNSPILL FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser gis anledning til å gi uttale til 
saken. Rådets innspill følger saken til politisk behandling i kommunestyret. 
 
BAKGRUNN: 
Kommunedirektøren har i 2020 lagt frem flere dokumenter for politisk behandling, der 
heldøgns omsorg/heldøgns tjenester (heretter referert til som HDO) har vært et element: 
 

 Delutredning 1, sykehjem fremtidens helse- og omsorgstjenester, behandlet av 
tjenesteutvalget 14.2.2020 (sak 1/20) og kommunestyret 18.6.2020 (sak 46/20) 

 Fornying om omstilling 2020 – fremtidens helse- og omsorgstjenester, samt tiltak for 
planområdene 11 og 12, behandlet av kommunestyret 18.6.2020, sak 46/20 

 Notat – framtidens helse- og omsorgstjenester – mulighet for etablering av HDO i 
Flatavegen 6 og 8, vedlegg til sak Fornying og omstilling 2020 – fremtidens helse- og 
omsorgstjenester, behandlet av kommunestyret 18.6.2020, sak 46/20 
 

Kommunestyret fattet følgende vedtak 18.6.2020 i sak 46/20, vedtakspunkt 3 og 4: 

«3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og 
omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. Framtidig behov for 
sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i 
kommunen og eventuell etablering av HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet 
bemanning), omtalt i punkt 4.  
 
4. 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. Dette må skje gjennom tett 
samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes organisasjoner. Innspill som har 
kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse med saken om framtidas helse- og 



  
 
 

  
 
 

 

omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til 
videre prosess, og forslag til tiltak legges fram for kommunestyret senest i forbindelse med 
behandling av økonomiplan 202l - 2024. Kommunestyret ber om at det utarbeides en sak om 
hvordan omgjøring av eksisterende sykehjemsplasser til HDO-plasser (SSB sin definisjon, 
med fast tilknyttet bemanning) eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og 
ulemper for brukerne med en slik løsning. Mulighet for fleksibel bruk av plassene skal belyses 
særskilt. Det må i tillegg redegjøres for økonomiske konsekvenser. Saken legges fram for 
kommunestyret i september.» 
 
Kommunedirektørens forståelse av oppdraget 
Kommunestyret har bedt kommunedirektøren utrede om det er mulig å etablere HDO i en 
sykehjemsavdeling, herunder vurdere hvilke fordeler og ulemper for brukerne et slikt tiltak vil 
medføre, samt hvilke økonomiske konsekvenser tiltaket vil gi.  
 
I bestillingen fra kommunestyret er det bedt om at SSBs definisjon legges til grunn for 
vurderingen, og i denne saken er det således sett på etablering av botilbud med bemanning 
gjennom hele døgnet. 
 
Ordfører har besluttet at saken skal ses i sammenheng med behandlingen av økonomiplan for 
perioden 2021-2024, slik at etablering av HDO ses i sammenheng med øvrige tiltak i 
kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Behandlingen er således utsatt fra 
september til desember 2020. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Utviklingstrekk 
Det er vanskelig å forutse hvordan samfunnet vil kunne se ut i framtiden. Noen 
utviklingstrekk går raskere og andre går langsommere enn det forskerne har sett for seg. 
Utviklingen påvirkes også av hvilke oppfatninger, holdninger og trender som til enhver tid er 
rådende i samfunnet. En del oppfatninger har en tendens til å henge ved lenge, selv om 
samfunnet forandrer seg. Eksempelvis ser det ut til å være vanskelig å løsrive seg fra den 
historiske utviklingen på 70-, 80- og 90-tallet, hvor helse- og omsorgssektoren var 
ensbetydende med eldreomsorg og kommunen først og fremst skulle yte service og sørge for 
bolig til de som ikke klarte seg selv hjemme lenger. Men med nye muligheter, bedre boliger, 
bedre økonomi og økt bruk av teknologi, har holdningene i befolkningen endret seg, og det er 
nå et ønske fra folk flest om å bo og klare seg lengst mulig i eget hjem. Innbyggerne vil ha 
kontroll over eget liv, og de tjenestene de mottar vil de selv være med å skape sammen med 
fagfolkene i kommunen. Vi snakker nå mer om Samskapingskommunen – hva vi kan få til i 
fellesskap.  
 
Den demografiske utviklingen er godt kjent og prognoser viser at folketallet totalt sett vil 
synke, slik at andelen eldre vil øke i årene som kommer. I 2020 er det 373 innbyggere over 80 
år og dette tallet har vært ganske stabilt i mange år. For ti år siden var det flere innbyggere 
over 80 år enn det er i dag. Antallet eldre vil stige igjen, men ikke nevneverdig før vi har 
passert 2025. Utfordringen på lengre sikt er som nevnt over, at andelen eldre øker – både fordi 
det blir flere eldre og fordi det blir færre yngre innbyggere i kommunen. Med færre 



  
 
 

  
 
 

 

innbyggere i yrkesaktiv alder blir det færre tilgjengelige medarbeidere i helse- og 
omsorgstjenesten. Det øker behovet for alternative løsninger og satsing på teknologi som kan 
bidra til å opprettholde kapasiteten i tjenesten og tryggheten for pasienter og pårørende.  Vi 
må skape tjenester som er forsvarlige og samtidig bærekraftige ved at kommunen kan levere 
dem innenfor de økonomiske rammene vi har og med den personalressursen som er 
tilgjengelig. 
 
Helse- og omsorgstjenesten må tilpasses at befolkningen har mer kunnskap og at vi har en 
generelt sprekere eldregruppe. Eldres økende evne og muligheter til å ta i bruk ny teknologi, 
gjør at flere klarer seg selv i eget hjem til stross for kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser. 
Men dette forutsetter at innbyggerne tar ansvar for seg og sine ved bl.a. å utbedre boligene og 
legge til rette for alderdommen før man eventuelt får nedsatt funksjonsnivå (jfr. Leve hele 
livet). Fra kommunens side er det framtidsrettet å satse på hjemmetjenester og ny teknologi 
for å bidra til at pasientene mestrer hverdagen. KS mener at det bør legges til rette for bygging 
av boliger med livsløpsstandard i sentrale deler av kommunen.  
 
Status tjenestetilbud 
Gausdal kommune har for tiden 62 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger. (I tillegg 
disponerer tjenesten en intermediærplass ved Lillehammer helsehus.)  

 Follebutunet har 33 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger med henholdsvis 15 og 
18 plasser. (I tillegg er det tre spesialrom ved sykehjemmet som brukes ved behov.)  

 I samme bygningsmasse er det også 28 omsorgsboliger. Av disse er 10 bygd som 
bofellesskap. Like ved Follebutunet et det 3 omsorgsboliger som selvstendige 
bygninger. Til sammen er det 31 omsorgsboliger i Follebu.  

 Forsettunet har 29 plasser fordelt på to avdelinger med henholdsvis 14 og 15 plasser.  
 Ved Forsettunet er det 16 omsorgsboliger hvorav 8 er et bofellesskap. I tillegg er det 3 

leiligheter lenger unna Forsettunet (ved Handelsforeningen). Til sammen er det 19 
omsorgsboliger i Forset.  

 
Heldøgns omsorg / heldøgns tjenestetilbud (HDO) 
Ifølge lokal forskrift om tildeling av langtidsplass i institusjon, likestilles heldøgns tjenester 
(HDO) med sykehjemsplass: 

§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å sikre at innbyggerne tilbys opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en 
helhetlig og individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering er det tilbudet som kan 
sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
 

I begrepet heldøgns omsorg/heldøgns tjenester (HDO) ligger det at pasienten har mulighet til 
å få nødvendig tilsyn gjennom hele døgnet. Det finnes imidlertid flere ulike definisjoner av 
HDO.  
I tråd med kommunestyrets bestilling, skal vi i denne saken bruke SSBs (KOSTRA) 
definisjon, heldøgns bemanning, som innebærer at det skal være personell til stede i 
bygningen hele døgnet. 
 



  
 
 

  
 
 

 

De to tjenestetilbudene innenfor omsorgssektoren som har tilstedeværende bemanning på 
døgnbasis, er sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. I omsorgstjenestene i 
Gausdal har vi tilstedeværende heldøgns bemanning bare i sykehjemmene. I to bofellesskap 
for eldre med til sammen 18 beboere har vi bemanning på dagtid og kveldstid. Beboerne har 
trygghetsalarm, pluss forskjellig sensorikk, som varsler hjemmetjenesten på natt. Vi har 
imidlertid ikke omsorgsboliger med heldøgns bemanning etter SSBs definisjon.  
 
Selv om det er bemanning i bygget, vil det fortsatt være aktuelt å etablere velferdsteknologi i 
boenheter ut fra pasientenes behov. Slike tilpasninger kan både bidra til ytterligere trygghet 
for den enkelte og til effektiv ressursstyring for personalet. I effektiv ressursstyring ligger det 
blant annet at tjenesten kun skal rykke ut dersom teknologien varsler om avvik i pasientens 
tilstand. Dette er nærmere beskrevet senere i saken, under overskriften «Bruk av 
velferdsteknologi». 
 
Formannskapet, gruppeledere, tillitsvalgte, verneombud og representanter fra 
administrasjonen var på studietur til Røros i september. Røros har nylig etablert HDO-plasser 
og fortalte om sin planlegging og organisering av tjenestetilbudet ved Øverhagaen bo-, helse- 
og velferdssenter. Det er derfor referert til Røros kommune flere steder i denne saken. 
 
Hjemmetjenester 
Hjemmetjenester omhandler alt som ikke er institusjonstjenester. Om tjenestemottakeren bor i 
et bofellesskap, en omsorgsbolig eller i eget hjem utgjør ingen forskjell. Heldøgns 
omsorg/tjenester (HDO) faller således inn under denne kategorien. 
 
Hjemmesykepleien gir behandling, pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i alle 
aldersgrupper i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til at innbyggerne i Gausdal kan bo 
hjemme så lenge som de ønsker og har mulighet til det. Tjenesten har rehabiliterende 
perspektiv, der målet er størst mulig grad av egenmestring. Hjemmesykepleie er en tjeneste 
som ytes 24 timer i døgnet. 
 
Hjemmehjelp (praktisk bistand) kan tildeles den som er helt avhengig av praktisk bistand eller 
opplæring for å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er å legge til rette for egenomsorg og 
legge til rette for at innbyggere kan bo hjemme. 
 
Omsorgsboliger 
HDO etter SSBs definisjon vil være å regne som omsorgsbolig med heldøgns bemanning. 
Man kan kalle det en «forsterket omsorgsbolig», da kommunens bofellesskap for eldre har 
fast tilknyttet bemanning kun deler av døgnet og øvrige omsorgsboliger ikke har fast tilknyttet 
bemanning. Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er likevel et tilbud kommunene 
har for å kunne legge til rette for best mulige tjenester til innbyggerne. Vi har per i dag 50 
omsorgsboliger som ligger i nærheten av Forsettunet og Follebutunet. HDO-boliger i en 
sykehjemsavdeling vil gi en tilsvarende økning i antall omsorgsboliger som kommunen 
disponerer, og en samtidig reduksjon i antall sykehjemsplasser.  
 



  
 
 

  
 
 

 

En person som søker, tilbys eller mottar helsehjelp er etter pasient- og brukerrettighetsloven 
definert som en pasient. Beboerne i en avdeling med heldøgns tjenester (HDO) mottar 
helsetjenester, og er således å regne som pasienter.  
 
Forskjellen på en omsorgsbolig og leilighet i et bofellesskap for eldre er at omsorgsboligen 
har atskilt soverom, mens bofellesskapet har mindre leiligheter (hybelleiligheter) uten eget 
soverom. Bofellesskap har fellesrom med kjøkken og stue. I bofellesskapene er det personale 
til stede på dagtid og kveldstid. Tjenestene i omsorgsboliger og bofellesskap ytes av 
hjemmetjenesten. Egenbetaling ut over husleie, strøm og mat, vil eksempelvis være for 
trygghetsalarm og praktisk bistand i hjemmet. 
 
De fysiske aspektene ved botilbudet i en HDO-avdeling ved et sykehjem vil være forholdsvis 
likt det som er i bofellesskap med bemanning. Det vil være mindre boenheter (som per i dag 
er pasientrom ved sykehjemmet) med eget bad, med tilgang til fellesrom med kjøkken og 
stue. Ettersom beboerne anses som hjemmeboende, er det en del praktiske ting som den 
enkelte beboer i utgangspunktet selv har ansvar for, eksempelvis vask og stell av sengetøy, 
håndklær og klær, samt matlaging. Ettersom den enkelte pasient kan ha begrensede 
muligheter for å løse slike oppgaver og det kan være utfordrende med individuell 
tilrettelegging ved avdelingen, må det ses spesifikt på hvordan de kan inkluderes som en del 
av det helhetlige tjenestetilbudet.  
 
Omsorgsbolig vs. institusjon  
I sykehjemmet har alle pasientene det samme tilbudet uavhengig av den enkeltes individuelle 
behov for behandling og tjenester. Alle tilbudene i sykehjemmet dekkes av kommunen, minus 
pasientens egenandel (vederlag som gjennomsnittlig dekker ca. 15 % av kommunens 
kostnader). De som får hjemmetjenester får individuelt tilpassede tjenester iht. kartleggingen 
av pasientens behov. Når det gjelder en HDO-bolig med heldøgns bemanning, så vil 
pasientene der tildeles tilbudet ut fra at de har et større behov for tjenester enn man normalt 
får i kommunens øvrige omsorgsboliger. 
 
Denne tabellen gir en oversikt over hva som i hovedsak vil være forskjellene mellom 
sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved Follebutunet:  
 

TEMA SYKEHJEM OMSORGSBOLIG / HDO  
Egenandel  Ja *  Nei  
Husleie inkl. strøm  Nei  Ja. **  
Medisiner   Kommunen  Pasienten betaler / blå resept, NAV  
Hygieneprodukter, bleier, 
etc.  

Kommunen  Pasienten betaler / blå resept, NAV  

Hjelpemidler, heis, gåstol, 
sykeseng, etc.  

Kommunen  Hjelpemiddelsentralen, NAV  

Sengeklær, håndklær, etc.  Kommunen  Vil inngå i «servicepakke» *** 
Såpe, sjampo, etc.  Kommunen  Vil inngå i «servicepakke» 
Måltider Kommunen Vil inngå i «servicepakke» 
Renhold Kommunen Dekkes gjennom praktisk bistand 



  
 
 

  
 
 

 

Vask av eget tøy  Kommunen  Vil inngå i «servicepakke» 
Egne møbler  Delvis **** Ja ****  

* Egenandel i sykehjem (vederlag): Forskriftens § 3: Av inntekter inntil folketrygdens 
grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 8 700 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent 
årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal 
begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens 
grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.  
** Pasienter med lav pensjon kvalifiserer for bostøtte.  
 
***Røros har etablert abonnementsordninger for renhold, måltider og rent sengetøy/håndklær 
(«servicepakke») som dekkes av pasienter i HDO-avdelingen gjennom månedlig gebyr, i 
tillegg til husleie og andre boutgifter. Totalt beløper husleie og gebyrer seg til kr 13.250 i 
Røros, ikke inkludert praktisk bistand. Dette omtales nærmere under «Økonomiske 
konsekvenser for pasientene». 
**** Rommets størrelse begrenser hvor mye møbler man kan ha i tillegg til seng (som vil 
være en sykeseng) og personlige hjelpemidler. Noen har egen TV.  
Pasient i omsorgsbolig har sine egne medisiner. De som ikke kan administrere dem selv, får 
hjelp av personalet. Da vil medisinene være innelåst på medisinrom. 
I Gausdal betaler minstepensjonister som er pasienter i sykehjem ca. 12.500 kroner per 
måned.  
 
Tildeling av plass i sykehjem og omsorgsbolig tilrettelagt for heldøgns tjenester 
Kartlegging av søkeres/pasienters behov og tildeling av tjenester, reguleres av flere lover og 
forskrifter og av den helse- og omsorgsfaglige vurderingen til personalet. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a. er utformet slik at bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester skal tildeles etter de samme kriteriene som sykehjemsplass. Kriteriene, i form av 
lokal forskrift, FOR-2017-06-15-927, gir et godt grunnlag for vurdering av pasientens behov 
for tjenester.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det 
eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester.  
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også 
omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor 
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp 
pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal kommune: Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister  
 

- § 6. Momenter som skal inngå i vurdering av tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem og mulighet til å stå på venteliste til slikt bo- og tjenestetilbud 

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

1. Helsetilstand  
a. hvor omfattende behovet for helse- og omsorgstjenester er  
b. varigheten av hjelpebehovet  
c. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele 

døgnet eller med korte mellomrom  
d. hvilken type helsetjenester det er behov for  
e. pasientens mulighet/evne til å tilkalle hjelp  

2. Kognitiv svikt  
a. Nevropsykologiske utredninger (MMSE-NR2, Cornell, mv.)  

3. Evne til egenomsorg  
a. ADL-score  

4. Boforhold  
a. Nærhet til tjenestene  

5. Nettverket og dets omsorgsevne  
 
Etter en helhetlig og individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering innvilges langtidsopphold 
i institusjon når:  

1. Det er behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der 
andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov 
for helse- og omsorgstjenester  

2. Det ikke er sannsynlig at pasienten kan overføres til et lavere omsorgsnivå  
 
Dersom opphold i sykehjem etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet 
som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt 
tilbud tildeles umiddelbart. Pasienten kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste.  
Der pasienter er best tjent med et slikt bo- og tjenestetilbud, men inntil videre kan få 
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester på annen måte, settes de på venteliste. 
De som står på ventelisten vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov tildeles plass 
først. 
 
Gausdal kommune har ikke hatt pasienter på venteliste de siste årene. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Krav til arbeidsplassen 
Ettersom det skal være fast personale til stede i HDO-avdelingen, må det være 
tilfredsstillende arbeidsforhold for personalet. Dette innebærer blant annet 
personalbase/arbeidsrom, pauserom, toalettfasiliteter og garderobe.  
Ettersom det per i dag er sykehjemsdrift i lokalene, anses lokalene for å være godt tilrettelagt 
for personalet.  
 
Krav til dimensjoner 
I Arbeidstilsynets veileder Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (herunder omsorgsboliger, o.a.) 
heter det:  
For å sikre mulighet både til selvhjulpenhet og til økt pleiebehov med plass til hjelper, stiller 
vi følgende krav: 

 140 cm fri plass på langsider og ved sengeenden. Møbler og annen innredning skal 
ikke komme i veien for pleiepersonalets arbeid. Målene for pleieseng er 100x220 cm. 

 Snuareal for å kunne snu en rullestol mer enn 90 grader, er en sirkel med diameter 
150 cm. Husk også at brukerens førlighet og rullestolens manøvrerbarhet kan variere. 

 Betjeningsareal og snuareal kan ikke overlappe møbler og fast innredning. Dør som 
slår inn i rommet, må ikke overlappe snuareal. 

 
Det er pasienter ved sykehjemmet per i dag som har behov for personløfter og liknende 
hjelpemidler. Rommene som er tenkt benyttet til HDO-plasser er således tilpasset slike 
hjelpemidler. Arbeidstilsynets krav begrenser i vesentlig grad muligheten for å ha private 
møbler i den enkelte boenhet. Denne muligheten vil bli ytterligere begrenset som følge av 
eventuelt behov for plasskrevende hjelpemidler. 
 
Krav til funksjoner i HDO-avdeling 
For å kunne ivareta tilfredsstillende hygiene, er det nødvendig med et vaskerom der det er 
plass til industrivaskemaskin og tørkefasiliteter. Dette er ivaretatt ved sykehjemmet per i dag. 
 
«Omsorgstrappa» - helse- og omsorgstjenestene i en tiltakskjede 
Man bruker gjerne en «omsorgstrapp» for å illustrere omsorgstjenestene i en tiltakskjede. 
Tankegangen bak trappebegrepet er at disse tjenestene kan plasseres eller rangeres på ulike 
nivå. Hvert trinn vil være forebyggende for trinnet over. 
 
En slik trapp kan ha veldig mange nivåer/trinn, men de færreste pasientene starter nederst og 
går alle trinnene i trappa. Noen får tjenester fra flere forskjellige trinn, og noen får kun en 
tjeneste en periode, for så å klare seg selv igjen.  
 
Per i dag tilbyr ikke Gausdal kommune HDO som et tjenestetilbud, og man kan således si at 
vi mangler et trinn i trappa. Enkelte pasienter kunne ha nyttiggjort seg et slikt tilbud, fremfor 
å gjøre spranget til sykehjemsplass som er det mest inngripende og ressurskrevende steget. 
HDO vil således ligge på et nivå mellom hjemmetjenester i eget hjem eller omsorgsbolig og 
sykehjemsplass.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Illustrasjonen viser hvordan HDO vil gi et ekstra trinn i omsorgstrappa. 
 
Omgjøring av sykehjemsplasser til heldøgns omsorg – avhjemling  
Etablering av heldøgns bemanning i boenheter (pasientrom) som ligger inne i sykehjemmet, 
men som per definisjon vil bli omsorgsboliger, forutsetter at kommunen får tillatelse til å 
avhjemle deler av sykehjemmet til omsorgsboliger. Sak om avhjemling skal gjennom 
Fylkesmannen før den går som melding til Husbanken.  

Follebutunet, der det er foreslått at HDO-avdelingen skal etableres, ble påbygget og utbedret i 
perioden mellom 2000 og 2002. Til dette fikk Gausdal kommune tilskudd fra Husbanken. 
Tilskuddet, kr 7.750.000, mottok kommunen 2.5.2002. Det er 20 års 
bindingstid/nedskrivningstid med 5 % per år. Tilskuddet vil være nedskrevet 2.5.2022. 
 
En eventuell avhjemling av hele eller deler av en sykehjemsavdeling vil mest sannsynlig 
kunne gjennomføres i løpet av 2021. Hvis hele avdelingen eller enkeltrom avhjemles før 
utløpt nedskrivningstid, må kommunen tilbakebetale restbeløpet til Husbanken.  
 
Ifølge Husbanken gjenstår det et beløp som vil utgjøre i størrelsesorden 17.000 – 19.000 kr 
per sykehjemsplass, avhengig av hvor mange beboerrom det er ved avdelingen som 
avhjemles. Omsorgsboliger, som HDO kategoriseres som, får lavere tilskudd fra Husbanken, i 
størrelsesorden kr 9.000 per plass. Ved en eventuell avhjemling, er det differansen mellom 
tilskudd til sykehjem og tilskudd til omsorgsboliger som skal tilbakebetales, det vil si i 
størrelsesorden 10.000 kr per plass. Kommunen kan også velge å tilbakebetale hele 
restbeløpet, og man står da fritt til å gjøre det man ønsker med plassene.  
 
Bruk av velferdsteknologi 
I forbindelse med økonomiplan for 2021-2024, har kommunedirektøren foreslått et 
velferdsteknologiprosjekt for å få et markant løft i bruken av trygghets- og velferdsteknologi. 
Prosjektet organiseres som en pilot, der et sett aktuelle teknologiske løsninger kan testes ut 
under kontrollerte forhold. Tjenestene selv må velge hva som er det mest hensiktsmessige 
stedet for pilotering, ut fra pasientgrupper, organisering og ildsjeler som kan bidra til å drive 
arbeidet frem. Uttesting i et miljø med personale til stede vil gi verdifulle erfaringer og skape 
trygghet på at og hvordan løsningene fungerer, før teknologien i større grad rulles ut i 
avdelinger, bofellesskap/omsorgsboliger og private hjem. For å ivareta organisering, 
forarbeid, etablering, testing over tid og evaluering, er prosjektperioden satt til minimum 2 år. 
Prosjektorganiseringen som er foreslått gjør at det i hovedsak kan brukes investeringsmidler i 
stedet for driftsmidler til dekning av utgiftene, og dette gjør at tjenestene ikke får en 



  
 
 

  
 
 

 

økonomisk merbelastning i forbindelse med prosjektet.  Et slikt prosjekt vil være 
ressurskrevende, både når det gjelder personalinnsats, etablering av nødvendig infrastruktur 
(tilstrekkelig intranett og mobilsignaler), anskaffelse av teknologiske løsninger, installasjon 
og teknisk bistand. Etter omfattende effektiviseringstiltak i helse- og omsorgssektoren, vil 
ikke tjenestene kunne gjennomføre et slikt prosjekt innenfor egne rammer. Det ligger til grunn 
for prosjektet at man skal trekke veksler på erfaringer andre kommuner har gjort seg. 
Pilotprosjektet i velferdsteknologi forankres i kommunestyret gjennom vedtaket i handlings- 
og økonomiplanen for 2021-2024. 

Prosess 
I henhold til kommunestyrets vedtak av 18.6.2020, skal det finnes tiltak innenfor helse- og 
omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i 
økonomiplanperioden. Dette skal skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, 
politikere og de ansattes organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og 
innbyggere i forbindelse med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i 
vurderingene av aktuelle tiltak. 
 
For å svare opp kommunestyrets bestilling om å vurdere etablering av HDO i en 
sykehjemsavdeling, er det gjennomført prosessmøter med bred deltakelse fra ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og representanter fra tildelingskontoret. I møtene er det sett på hva 
som kan være hensiktsmessig lokalisering og organisering av et eventuelt tjenestetilbud, samt 
hva som er fordeler og ulemper ved et slikt tiltak. Videre har det fremkommet ulike praktiske 
problemstillinger som er drøftet. Noen av disse er landet og fremgår av skisse til løsning, 
andre må landes gjennom gode prosesser i tjenesten dersom kommunestyret vedtar at tilbudet 
skal opprettes. Dette omfatter blant annet om organisering av legetjenester for pasientene ved 
HDO-avdelingen, samt kriterier for tildeling av det nye tjenestetilbudet. 
 
Med bakgrunn i det som er fremkommet i prosessmøtene, er det utarbeidet en skisse for 
tilbudet. Skissen er formelt drøftet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.  
 
Skisse for et fremtidig HDO-tilbud i en sykehjemsavdeling 
Etablering av heldøgns omsorg i en sykehjemsavdeling er å regne som et strukturgrep, med en 
vridning fra institusjon til hjemmetjenester. Ut fra innspill/synspunkter som fremkom i 
prosessmøter 28.9.2020 og 20.10.2020, foreslås tilbudet etablert i 3. etasje ved Follebutunet. 
Avdelingen har 18 plasser fordelt på to grupper á henholdsvis 10 og 8 plasser. 

Det anses som hensiktsmessig med en gradvis overgang fra sykehjemsplasser til HDO, der 
første fase innebærer å samle de best fungerende pasientene i én gruppe. 
Kommunedirektørens vurdering er at vedtak om langtidsplass i institusjon bør opprettholdes 
for disse pasientene. 

Fortløpende fra et eventuelt vedtak blir fattet i kommunestyret vil fokus være på å frigjøre 
plasser i den andre gruppen gradvis, ved naturlig avgang ved sykehjemmet. HDO-plass 
tildeles nye pasienter som faller inn under kriteriene og vil dra nytte av det nye 
tjenestetilbudet. Det kan være utfordrende å ha institusjonspasienter og HDO-pasienter i 
samme gruppe, da tjenestene har ulikt innhold. Dette må man finne løsninger for. 



  
 
 

  
 
 

 

Å gjennomføre pilotprosjekt knyttet til velferdsteknologi i HDO-avdelingen kan være et 
kompenserende tiltak for noe lavere fast bemanning. 

Konsekvenser for pasientene ved etablering av HDO i en sykehjemsavdeling 
Dersom det etableres HDO i en sykehjemsavdeling, erstatter omsorgsboliger med 
døgnbemanning de eksisterende sykehjemsplassene i den aktuelle avdelingen.  
 
Den enkelte boenhet i HDO-avdelingen vil være å regne som en omsorgsbolig. Det tegnes 
husleiekontrakt med den enkelte pasient, og pasienten betaler husleie til kommunen på lik 
linje som for øvrige omsorgsboliger.  
 
Omsorgsboligen blir tilnærmet på størrelse med boenhetene i bofellesskap for eldre, det vil si 
et rom med plass til seng og noen utvalgte møbler. Jo mer plasskrevende hjelpemidler den 
enkelte har behov for, jo mindre plass vil det være til personlige eiendeler. Som i 
bofellesskapene, vil det være et fellesområde til bruk for pasienter med kjøkken og 
sittegrupper, der det er mulighet for sosial omgang og der felles bespisning vil skje. Her vil 
det også være anledning til å ta imot besøkende.  
 
Ettersom det ikke vil være anledning til matlaging og klesvask i egen bolig, og de fleste av 
pasientene heller ikke vil være fysisk i stand til å ivareta egen husholdning, må det finnes 
praktiske løsninger for måltider, vask og stell av sengetøy og håndklær, samt renhold. Slike 
ting kan praktisk løses ved abonnementsordninger som eksempelvis Røros kommune har 
innført ved sin HDO-avdeling. Dette innebærer at pasienten abonnerer på måltider og får 
disse servert på samme måte som i sykehjemmet, at pasienten abonnerer på sengetøy og 
håndklær og at renhold løses av kommunens renholdstjeneste. For slike tilleggstjenester 
(«servicepakken») betaler pasienten et gitt beløp per måned, i tillegg til husleie. Dette er en 
løsning som foreslås for en eventuell HDO-avdeling i Gausdal kommune.  

For langtidsplass i sykehjem betaler pasienten egenandel/vederlag ut fra inntekt, i tråd med 
nasjonal forskrift. Denne egenandelen er således lavere for minstepensjonister enn for de med 
høyere pensjon og andre typer tilleggsinntekter. Husleiesatsene for omsorgsboliger vil være 
lik for alle, uansett inntekt, og fastsettes ut fra boligens størrelse og eventuelle 
tilleggstjenester. Minstepensjonister har anledning til å søke om bostøtte. Det er sett på hva en 
HDO-plass i Gausdal kommune vil koste, og dette er nærmere omtalt under «økonomiske 
konsekvenser for pasientene». I Gausdal vil HDO i praksis koste noe mindre enn en 
sykehjemsplass.  

I prosessmøtene fremkom ulike mulige fordeler og ulemper for pasientene ved etablering av 
HDO i en sykehjemsavdeling. Først så gruppen på konsekvenser av endring fra sykehjem til 
HDO. En oppsummering av momentene fremgår av tabellen under. 
 
Konsekvenser av endring fra sykehjem til HDO  

FORDELER for pasientene  ULEMPER for pasientene  
- Beboeren har fast bolig og kan ikke flyttes 

fra rom til rom  
- Husleien kan være dyrere enn vederlag i 

institusjon for minstepasienter, men man 
får i så fall bostøtte 



  
 
 

  
 
 

 

- Tilgang på gode moderne og tilpassede 
hjelpemidler  

- Det er mulighet for å beholde sin fastlege 
– om ønskelig  

- Man får et sosialt fellesskap med ensartet 
pasientgruppe, fremfor i 
langtidsavdelinger der det er stor forskjell 
på pasientene 

- Man har mulighet til å bo i «eget hjem» 
resten av livet  

- Fleksibel bemanning = hvis pasienten får 
økt behov, kan bemanningen økes 

- Kan ha egne møbler – dvs. må ha egne 
møbler  

- Å bo i egen bolig fører gjerne til at 
beboeren opprettholder 
funksjonsnivå/mobilitet lenger fordi 
beboeren gjør noen oppgaver selv  

- Hvis beboer kommer fra sykehuset, er det 
lettere å komme tilbake til en HDO-
avdeling enn å komme tilbake til eget 
hjem. Blir ikke «vandrende i 
omsorgstrappa» fordi man i HDO allerede 
har et visst nivå av tjenester. 

 

- Bør ha tilsyn av lege i avdelingen for å sikre 
raskt tilsyn ved behov, og det er mindre 
belastende og ressurskrevende enn at hver 
enkelt skal oppsøke sin fastlege 

- Får man mindre behandling i HDO enn ved 
korttidsplass, eller kan pasienten få 
samme behandling? 

- Tar det lenger tid å få behandling?  
- Vil man komme senere i gang med 

behandling? 
- Vil disse pasientene i mindre grad bli 

kartlagt?  
- Færre ansatte til å utføre oppgavene kan 

føre til at pasientene blir dårligere 
observert – slik at det vil ta lenger tid å 
oppdage symptomer?  

- Er det vanskeligere å starte (omfattende) 
behandling enn i sykehjem? Omfattende 
behandling utføres også i private boliger 
per i dag. 

- Kan komme seinere i gang med behandling 
fordi men ikke ha legemidler tilgjengelig 
(som i sykehjem)  

- Hvis man bruker personell uten 
fagkompetanse vil det blir vanskelig å 
oppdage symptomer hos pasientene 

- Mange hjemmeboende er så dårlige at de 
ikke egner seg til HDO, slik at de må ha 
sykehjemsplass 

- Hvis bemanningen skal økes når beboerne 
blir dårligere/får økt behov, vil 
bemanningen etter hvert tilsvare en 
sykehjemsavdeling   

 
I prosessmøtene ble legetjenester til beboerne trukket frem som et viktig kriterium for å gi 
gode tjenester til pasienter i en HDO-avdeling og for å sikre effektiv drift. I utgangspunktet 
har den enkelte pasient sin fastlege, men sykehjemspasienter får legetilsyn fra sykehjemslegen 
i avdelingen. Effektive og gode legetjenester til HDO-pasientene kan løses på flere måter, 
eksempelvis ved at det settes av deler av en fastlegestilling til dette formålet, som pasientene 
oppfordres å bytte til og som kan behandle pasienten i avdelingen. En annen mulighet er at 
sykehjemslegen også har tilsyn med disse pasientene. Målet er å unngå transport av pasienter 
til og fra legekontoret, noe som i flere tilfeller vil kreve følge av personale. Dersom 
kommunestyret vedtar opprettelse av HDO-plasser ved Follebutunet, vil det bli nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal foreslå gode organisatoriske løsninger for pasienter og medarbeidere, 



  
 
 

  
 
 

 

og legetjenester vil være ett av drøftingspunktene her. Fastlegetjenesten må også bidra i denne 
drøftingen. 

I prosessmøtet ble det også sett på fordeler og ulemper ved etableringen av HDO opp mot 
nedleggelse av en sykehjemsavdeling, som ble vurdert våren 2020. Etablering av HDO vil 
være et alternativt og supplerende tilbud til, samt et kompenserende tiltak for reduksjon av 
sykehjemsplasser, jfr. ønsket vridning fra institusjon til hjemmetjenester. 
 
Konsekvenser av endringen – sett opp mot nedleggelse av en sykehjemsavdeling  

 Konsekvenser av å etablere HDO i en tidligere sykehjemsavdeling  
 i stedet for å legge ned en sykehjemsavdeling (altså som et kompenserende tiltak for å 

redusere antall institusjonsplasser)  
  

FORDELER for pasientene  ULEMPER for pasientene  
- Det finnes et tilbud, fremfor at tilbudet legges 

ned  
- Trygghet – du har en bolig med bemanning, 

fremfor å bo i eget hjem 
- Sosialt – du bor sammen med andre  
- Kort veg til personalet – mot å bo i langt unna 

sentrum av kommunen  
- Tilrettelagt bolig – opp mot eget hjem  
- Enklere å tilrettelegge alt av praktisk bistand enn 

det ville vært i eget hjem = «stordriftsfordeler»  
- Det gir en viss valgfrihet – ved færre 

sykehjemsplasser må flere bo hjemme – men 
kan få tilbud om plass HDO  

- Det gir et ekstra trinn i omsorgstrappa  
- Flere hjemmeboende er engstelige for ikke å få 

den hjelpen de trenger. Det kan bli bedre i en 
HDO-avdeling  

 
- De som kan ha nytte av dette er til 

dels de som er i bofellesskapene nå – 
og bofellesskapene har større rom og 
flere fasiliteter enn et vanlig 
pasientrom i en sykehjemsavdeling.  

 

 
Bemanning i HDO-avdeling 
Ettersom HDO defineres om heldøgns tilsyn i pasientenes eget hjem, vil bemanningen ved 
avdelingen være tilknyttet hjemmetjenesten. Ettersom tjenesten skal være på et lavere nivå i 
omsorgstrappa enn en sykehjemsplass, er det naturlig at tilbudet har en noe lavere fast 
bemanning enn en langtidsavdeling i sykehjem. Samtidig må HDO-avdelingen ha høyere 
bemanning enn et bofellesskap for eldre. For å kunne defineres som HDO etter SSBs kriterier, 
må det være fast bemanning gjennom døgnet. Man kunne i teorien hatt sambruk av nattevakt 
ved en annen avdeling og fortsatt ivaretatt krav til responstid. Ut fra den pasientgruppen som 
har plass i sykehjem og den pasientgruppen som er tenkt inn i det nye tilbudet, anses dette 
imidlertid som lite aktuelt. HDO-avdelingen vil derfor ha egen nattevakt. Eventuelt behov for 
behandling som pasientene ved HDO-avdelingen har ut over det den faste bemanningen kan 
løse, løses av hjemmetjenesten, enten på oppdragsbasis eller ved forsterket bemanning deler 



  
 
 

  
 
 

 

av døgnet. En slik bemanningsløsning vil være mer fleksibel enn i en sykehjemsavdeling, og 
tilpasses de konkrete pasientenes behov for tjenester.  
 
Innspill fra tillitsvalgte og verneombud 
Skisse til mulig etablering av HDO i en sykehjemsavdeling ble 29.10.2020 drøftet i formelt 
drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet, samt 
hovedverneombudet i Gausdal kommune. Følgende innspill fremkom i møtet og er 
protokollført: 
 
Innspill knyttet til etablering av HDO: 
Norsk sykepleierforbund (NSF):  
Det er vanskelig å ta stilling til HDO når man ikke helt vet hva det innebærer. 
Det er mange omsorgsboliger som står tomme, så det er ikke der behovet ligger. Behovet 
ligger på høyere nivå.  De best fungerende pasientene, som er tenkt å samles i en egen gruppe, 
blir eldre og dårligere. Også de nye pasientene som kommer til vil være dårligere. Blir det en 
avdeling med dårligere pasienter, så vil denne være mer ressurskrevende.  Det anses som lite 
sannsynlig at det vil være mulig å skape mer direkte brukerrettet tid, selv om hjemmetjenesten 
effektiviserer arbeidsprosesser, da det er oppgaver tjenesten ikke løser på en god nok måte i 
dag.  
 
NSF mener at HDO ikke kommer til å treffe de pasientene vi har, og at det ikke vil være 
mulig å redusere bemanning i praksis. Hvis tilbudet skal etableres, så må det etableres 
kriterier for tildeling. Hvordan legetjenester løses er viktig, det vil være ressursbesparende om 
det er sykehjemslegen som ivaretar pasientene ved HDO-tilbudet. Om fastlegetjenesten 
benyttes, vil det være ressurskrevende for tjenesten og pasientene må vente for lenge på 
behandling. Man kan spare penger på å starte med velferdsteknologi hjemme hos folk tidlig, 
slik at folk kan bo hjemme lenger. Den pasientgruppen som kommunen ikke klarer å ivareta 
per i dag er de demente.  
 
Fagforbundet:  
Er pasientene så lenge hjemme at omsorgsbolig ikke er rett tilbud, og at de må rett til et HDO-
tilbud? Fagforbundet ser ikke noe annet alternativ enn å prøve ut HDO i en 
sykehjemsavdeling. Man må få frem at omsorgsboligene har stått tomme over lengre tid, og at 
dette tilbudet dermed ikke treffer pasientenes reelle behov. Flere innbyggere tar nå ansvar for 
egen alderdom, og ordner seg en bolig de kan bli gamle i, og det er positivt. 
Det er bemanningen man sparer penger på. Dersom man ser at det blir mer behov for 
bemanning om noen år, må det settes inn mer ressurser.  
Det blir viktig å se på best mulig fordeling av oppgaver og hvordan man bruker de ressursene 
man har. Man må jobbe i større grad på tvers. Tidlig innsats og forebygging er viktig.  
Dersom kommunen har behov for kompetanse, kan man motivere ufaglærte til å ta 
fagutdanning. 
 
Det er viktig å se på kriteriene. Kan man ta utgangspunkt i kriterier for tildeling av 
omsorgsbolig og sykehjemsplass, og finne noe imellom? De som skal tildele må være lojale 
mot det som er bestemt. Det må være objektiv tildeling og likebehandling. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I den situasjonen kommunen er i nå, ser fagforbundet HDO som det beste alternativet, og 
tenker det kan prøves ut. Det er mye bedre alternativ enn å legge ned en sykehjemsavdeling 
eller kutt i hjemmetjenesten. Men man kan gjerne prøve å skape mer brukerrettet tid i 
hjemmetjenesten for å få bedre kvalitet.  
 
Det kan ikke bli slik at andre sykehjemsavdelinger må ivareta alt behov for ekstra kapasitet. 
Det må derfor være en fleksibilitet i HDO-tilbudet.  
 
Hovedverneombudet i Gausdal kommune:  
Vi bør prøve ut HDO i en sykehjemsavdeling. Hva skjer med de ansatte som eventuelt blir 
overtallige? Det blir viktig at ressursene økes dersom man ser at de ansatte blir utslitte. 
 
Innspill knyttet til pilot velferdsteknologi: 
Det ble i drøftingsmøtet 29.10.2020 enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes 
representanter om at piloten bør gjennomføres i HDO-avdelingen hvis det blir etablert et 
HDO-tilbud. I tillegg til å kunne få et løft i bruken av velferdsteknologiske løsninger, vil dette 
være et kompenserende tiltak for noe lavere bemanning av en HDO-avdeling enn en 
langtidsavdeling ved sykehjemmet. Målet er at teknologi på sikt skal kunne brukes i alle 
tjenester der det er et nyttig supplement. 
 
Fagforbundet:  
Et pilotprosjekt bør legges til HDO. Kombinasjon av fast bemanning og hjemmetjenesten, slik 
at det er flere som gjør seg erfaringer. Alle rom trenger kanskje ikke all teknologi. Teknologi 
skal brukes til trygghet og frihet, og det er viktig at pårørende forstår at det ikke er snakk om 
overvåkning. Det er viktig at piloten gjennomføres på en måte som gjør at hjemmetjenesten 
kan dra nytte av erfaringer i etterkant. Det er de demente som blir utfordringen for oss, også i 
fremtiden.  
 
Norsk sykepleierforbund:  
Det er viktig å tilpasse teknologien som velges til den aktuelle brukergruppen. 
Det vil være behov for GPS-teknologi, slik at hjemmetjenesten kan finne igjen pasienter som 
vandrer. Hjemmetjenesten har tidligere spilt inn pasienter som kunne dra nytte av teknologi, 
men det ble da sagt at man ikke hadde en mottaker. Det må planlegges spesielt for demente 
når det gjelder velferdsteknologi. Det er viktig at prosjektet drives av noen med engasjement 
og som driver arbeidet frem. Man bør ha en spesiell tanke på demente når man planlegger. 
Dette er en viktig og sårbar gruppe som er på sykehjemmet. 
 
Hovedverneombudet i Gausdal kommune: 
Man har mye å hente på å samarbeide. Kan andre tjenester som er lokalisert i nærheten av 
pasienten bidra ved behov? En pilot må gjøres på en ordentlig måte, ikke halvveis. 
 
Innspill fra innbyggere og rådsorganer 
HDO er en tjeneste som er blitt etterspurt. Ønske om en slik tjeneste fremkom senest i 
brukerrådsmøte i hjemmetjenesten 6.10.2020, samt i tjenesteutvalgets dialogmøte med 
brukerrådene 27.10.2020. Budskapet i disse møtene var at kommunen mangler et mellomnivå 



  
 
 

  
 
 

 

i omsorgstrappa for pasienter som har behov for trygghet og tilsyn gjennom døgnet, men som 
ikke har et omsorgsbehov som tilsier at man trenger sykehjemsplass. 
 
Tjenesteutvalget gjennomførte våren 2020 en prosess for å involvere innbyggerne i 
utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Verktøyet som ble valgt var 
fokusgrupper med spørsmål til innbyggerne og samtale rundt svarene. De tre fokusgruppene 
hadde deltakere fra frivilligheten, fra pårørende som er under 67 år og fra innbyggere som er 
over 67 år. Prosessen måtte tilpasses koronasituasjonen, men ble likevel gjennomført på en 
god måte. Svarene og ønskene fra innbyggerne ble oppsummert av tjenesteutvalget, og noen 
av hovedpunktene omtales her.  
 
Ikke overraskende er det behovet for trygghet som er det viktigste for den eldre befolkningen. 
Det er viktig å vite på at man får hjelp innen rimelig tid når man har behov for det. Det er 
også godt å ha trygghet for at de tjenestene man har behov for, er tilgjengelige når behovet 
oppstår. Det gjelder både hjemmetjenester og tjenester i sykehjem.  
Flere er opptatt av forutsigbarhet, det å vite hva man kan forvente hvis man får en 
helseutfordring. Dette er det umulig å gi et entydig og dekkende svar på, fordi alle 
sykdomsforløp er forskjellige, men en kan komme pasienten i møte med god og grundig 
informasjon og veiledning. Det å bli sett og få god og forståelig informasjon er et ønske fra 
innbyggere.  
 
En viss frykt for å bli ensom når man blir gammel, kommer fram i undersøkelsen. Mye av 
usikkerheten for framtiden ser ut til å henge sammen med at man ikke har oversikt over hvilke 
tjenester man kan få når et behov oppstår. Dette gjelder ikke bare helseproblemer, men også 
utfordringer når det gjelder mat og ernæring og sosiale behov. Det framkommer et ønske om 
at helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den eldre klarer å opprettholde kontakten med 
venner og familie.  
 
Innbyggerne mener at frivillige gjør en god innsats, men det er ønskelig at flere kan ta på seg 
å være frivillige og at tilbudet om aktiviteter dermed kan utvides. Her nevnes en god ramme 
rundt måltidene, en spisevenn, og behovet for å komme seg ut i frisk luft, en turvenn.  
Mange ser at trygghets- og velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, selvstendighet og 
sosial kontakt, men noen er skeptiske til at «kald» teknologi skal bli løsningen framfor varme 
hender. Tjenesteutvalget opplevde at overraskende mange var positive til å ta i bruk teknologi 
for å fremme livskvaliteten til brukerne, og vi ser i dag at mange pårørende har tatt i bruk 
teknologi på privat basis.   
 
Både svarene fra fokusgruppene og erfaringen til hjemmetjenesten er at flere og flere blir 
bevisste på å forberede egen alderdom, både ved å holde seg i aktivitet og ved å utbedre og 
tilrettelegge egen bolig. Det framkommer likevel et ønske om at kommunen skal ha 
omsorgsboliger tilgjengelig når man ikke lenger klarer å bo i eget hjem.  
 
Innspill fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har gitt uttalelse til sak om framtidens 
helse- og omsorgstjenester, behandlet av kommunestyret 18.6.2020. Oppsummert mener rådet 
at det ikke må kuttes i pleie- og omsorgstjenester fordi det vil kunne gi færre og dårligere 



  
 
 

  
 
 

 

tjenester til de som trenger det mest. Rådet hevder også å kjenne til fortellinger om uverdige 
forhold for enkeltpersoner her i bygda. Det hevdes at mennesker med en rekke forskjellige 
funksjons- og utviklingshemminger ikke er sikret et verdig liv. Rådet mener at 
innbyggerinvolveringen ikke har vært god nok og at pasienter/brukere ikke får medvirke til 
hvor og hvordan hjelpen skal gis.  
 
VURDERING: 
I henhold til kommunestyrets vedtak av 18.6.2020, skal det finnes tiltak innenfor helse- og 
omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i 
økonomiplanperioden. Dette skal skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, 
politikere og de ansattes organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og 
innbyggere i forbindelse med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i 
vurderingene av aktuelle tiltak. 
 
I forbindelse med prosessen knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester våren 2020 
fremkom det tydelig fra innbyggere, medarbeidere og folkevalgte at dagens kapasitet i 
omsorgstjenestene bør opprettholdes. For å sikre bærekraftige tjenester for fremtiden, der 
tjenestene kan gis til en økende gruppe eldre innenfor kommunens økonomiske rammer og 
med synkende tilgang til arbeidskraft, har kommunestyret bedt kommunedirektøren om å 
utrede andre måter å gi tjenestene på. Konkret har oppdraget denne gangen vært å vurdere 
etablering av heldøgns omsorg (HDO) i en sykehjemsavdeling. Dette vil være et strukturgrep 
som innebærer en vridning fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester. En slik vridning er i tråd 
med tydelige nasjonale føringer og anbefalinger etter at samhandlingsreformen ble 
gjennomført, samt i tråd med Gausdal kommunes lokale strategier vedtatt av kommunestyret. 
Videre har kommunestyret gitt sterke signaler om at det er ønskelig med et markant løft i 
bruken av velferdsteknologiske løsninger, slik at våre innbyggere kan bo hjemme og oppleve 
trygghet, selvstendighet og mestring så lenge som mulig.  
 
Når vi rigger omsorgstjenestene for fremtiden, må vi ha et kortsiktig og et langsiktig 
perspektiv. De kommende årene, frem til økningen i antall eldre blir markant, har vi mulighet 
til å prøve ut og gjøre oss erfaringer med nye typer tjenestetilbud, herunder HDO, samt god, 
trygg og effektiv bruk av velferdsteknologiske løsninger. I 2020 har vi store deler av året hatt 
ledige sykehjemsplasser, i en periode så mange som 9. På lengre sikt, må det trolig skje 
endringer i kommunens tjenestetilbud som følge av at antall eldre over 80 år vil øke. Det 
foreslås derfor ingen tiltak i denne saken som ikke kan endres eller reverseres på sikt og i 
løpet av kort tid. Samlet sett ser kommunedirektøren på etableringen av HDO i en 
sykehjemsavdeling som en mulighet for kommunen til å gjøre seg erfaringer med et slikt 
tjenestetilbud de neste årene. Dette vil være verdifullt når det eventuelt blir behov for økt 
kapasitet i omsorgstjenestene på sikt, som følge av flere eldre. Når det eventuelt blir behov for 
det, kan HDO-avdelingen igjen tas i bruk til sykehjemsplasser, helt eller delvis, uten at det 
kreves større organisatoriske endringer i tjenestene. Ved at tiltaket får økonomisk effekt i 
noen år fremover, får kommunen også økt handlingsrom på sikt. Når den store eldrebølgen 
kommer, vil det samtidig være en markant nedgang i andre aldersgrupper i befolkningen, og 
kommunestyret må da ta stilling til en eventuell omfordeling av ressurser mellom tjenester og 
brukergrupper.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Med bakgrunn i den gjennomførte utredningen foreslår kommunedirektøren at kommunen 
etablerer et nytt tjenestetilbud, HDO. Dette er en tjeneste vi ikke tilbyr per i dag. Tjenesten er 
likestilt med sykehjemsplass i forskriften, og ved å etablere HDO i en av dagens 
sykehjemsavdelinger, opprettholder vi kapasiteten i kommunens omsorgstjenester totalt sett. 
Dette er et tilbud som ligger mellom hjemmetjenester i eget hjem (herunder ordinær 
omsorgsbolig og bofellesskap med bemanning) og sykehjemsplass i omsorgstrappa. Slik sett 
vil det gi kommunen en større variasjon i tjenestetilbudet og mulighet til å tilpasse tjenestene 
enda bedre utfra den enkeltes behov. Tilbudet vil være aktuelt for pasienter som har behov for 
trygghet og tilsyn gjennom døgnet, men som ikke har et omsorgsbehov som tilsier at man 
trenger sykehjemsplass. Samtidig er HDO likestilt med sykehjemsplass i forskriften, og vil 
også være et forsvarlig tilbud til pasienter med omfattende behov for behandling. 
   
HDO er i seg selv kun et tilrettelagt tilbud som kan gis i en hvilken som helst bolig, både i 
egen privat bolig eller i en omsorgsbolig. Dette kan gjøres enten ved å etablere digitalt tilsyn 
eller ved å sette inn bemanning gjennom døgnet. I denne saken har vi sett på mulighet for å 
etablere HDO ved en fast fysisk lokasjon, det vil si i en nåværende sykehjemsavdeling. 
Sykehjemsplasser som skal benyttes til et slikt formål må avhjemles, og det nye tilbudet er å 
regne som en hjemmebasert tjeneste. HDO vil således være et forsterket tilbud i pasientens 
bolig. Selv om den faste bemanningen er noe lavere enn i en ordinær langtidsavdeling ved 
sykehjemmet, er den vesentlig høyere enn i bofellesskap for eldre og pasienter får vesentlig 
mer tjenester enn det man vanligvis gir i private boliger i bygda. I tillegg til den faste 
bemanningen, bidrar hjemmetjenesten inn i avdelingen ut fra pasientgruppas kokrete behov. 
Dette gir en fleksibilitet og bidrar til effektiv utnyttelse av hjemmetjenestens ressurser. Etter 
gjennomført kartlegging i hjemmetjenesten er det igangsatt en prosess med bred involvering 
med mål om å skape mer direkte brukerrettet tid for personalet. Kommunedirektørens 
vurdering er derfor at hjemmetjenesten vil være i stand til å bidra inn i HDO-avdelingen uten 
at det medfører behov for en styrkning av tjenestenes økonomiske rammer. 
 
En bredt sammensatt gruppe har i prosessmøter vurdert de ulike aspektene ved et eventuelt 
HDO-tilbud. Etter en konkret vurdering, foreslås at den nye HDO-avdelingen legges til 3. 
etasje ved Follebutunet. Avdelingen har 18 plasser fordelt på to grupper á henholdsvis 10 og 8 
plasser. Ved en slik endring vil Gausdal kommune på sikt ha 44 sykehjemsplasser og 18 
HDO-plasser, mot dagens 62 sykehjemsplasser og ingen HDO-plasser. Overgangen fra 
sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgns bemanning vil skje gradvis og med stor 
grad av fleksibilitet. Ingen eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon vil bli omgjort, 
om det ikke er noe den enkelte selv ber om. I en periode vil det således være pasienter med 
sykehjemsplass og HDO-plass i samme avdeling. Selv om dette til en viss grad kan utfordre 
Follebutunet, er det noe en kan finne løsninger for. Røros kommune har valgt en slik 
tilnærming, og den anses også som mest hensiktsmessig for våre pasienter. En prosess med 
endring av vedtak ville skape unødvendig utrygghet for pasienter og pårørende. I en 
mellomfase vil det være aktuelt å samle de best fungerende sykehjemspasientene i en gruppe, 
der disse fortsatt vil ha vedtak om langtidsplass i institusjon. Fra et eventuelt vedtak om 
opprettelse av HDO-avdeling blir fattet, vil det gradvis bli frigjort plasser i den andre 
gruppen. Her vil pasienter som får vedtak om HDO få sin bolig. På sikt vil begge grupper bli 
dedikert til HDO-plasser, men dette vil ta tid. Det vil være en fleksibilitet i bruk av plassene 



  
 
 

  
 
 

 

også i fremtiden, der målet er at pasienten om ønskelig skal få bo i sin HDO-bolig livet ut, 
selv om man etter hvert får et økt tjenestebehov. 
 
Boenhetene i HDO-avdelingen vil tilnærmet være på størrelse med boligene i bofellesskap for 
eldre. Det vil således også her være begrenset plass til møblement. Ideelt sett ville det vært 
ønskelig med større boenheter med mer plass til personlige eiendeler. Samtidig har pasientene 
tilgang til fellesarealer med spiseplass og sofagrupper, der de kan ha sosial omgang med sine 
medpasienter og ta imot besøkende. Abonnementsordning for måltider og mulighet for felles 
bespisning vil både ha ernæringsmessig og sosial betydning. Det at pasientene bor i egen 
bolig og har noe mer ansvar for seg selv og sitt enn sykehjemspasientene, vil gi en mer aktiv 
hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi vet at fysisk og mental aktivitet, sosial omgang 
og ernæring er viktige faktorer med tanke på å opprettholde et mestrings- og funksjonsnivå så 
lenge som mulig. 
 
For å kunne ivareta pasienter og medarbeidere ved HDO-avdelingen på en best mulig måte, 
må det jobbes videre med organisering av tjenesten fra et eventuelt vedtak er fattet i 
kommunestyret. Her har kommunedirektøren tillit til at ledere, tillitsvalgte, verneombud og 
medarbeidere, sammen og i samarbeid med andre aktuelle tjenester, vil finne gode løsninger. 
Det anses å være riktig og viktig at de folkevalgte vedtar retningen og rammene for det 
fremtidige tilbudet, men at tjenesten selv får fylle det med innhold. 
 
Norsk sykepleierforbund synes det er vanskelig å ta stilling til det nye tjenestetilbudet når 
man ikke helt vet hva det vil innebære. De er bekymret for at pasientene som tildeles plass i 
HDO i praksis vil være for dårlige til å nyttiggjøre seg tilbudet, og ut fra dette ser de det som 
ønskelig å opprettholde sykehjemsplasser på dagens nivå. I den situasjonen Gausdal 
kommune er i, mener Fagforbundet og hovedverneombudet i Gausdal at det er riktig å prøve 
ut HDO i en sykehjemsavdeling. Fagforbundet ser på dette som et langt mindre inngripende 
tiltak enn å legge ned en sykehjemsavdeling, og anser det heller ikke som ønskelig med 
nedtak i hjemmetjenesten. Selv om man ikke med sikkerhet kan si hvordan HDO-tilbudet vil 
fungere på sikt, er kommunedirektøren, Fagforbundet og hovedverneombudet omforente om 
at det innebærer liten grad av risiko å etablere tjenesten og gjøre seg erfaringer med tilbudet. 
Bemanningen kan økes igjen dersom pasientgruppas helsetilstand og behov for behandling 
tilsier det, og man kan ta i bruk plassene som sykehjemsplasser igjen om det blir nødvendig. 
Sykepleierforbundet, Fagforbundet og hovedverneombudet er omforente om at pilotprosjekt 
knyttet til velferdsteknologi bør gjennomføres i HDO-avdelingen dersom den skal opprettes. 
Dette vil både være et kompenserende tiltak for den noe lavere faste bemanningen, og det vil 
være nyttig å gjøre seg erfaringer med bruk av de teknologiske løsningene i en avdeling med 
både fast og flytende bemanning. Løsningene som testes ut vil på sikt komme de andre 
tjenestene i helse- og omsorgssektoren til gode, samt at pasienter og pårørende vil oppleve det 
som trygt å få godt utprøvde løsninger etablert i eget hjem. De tillitsvalgte er spesielt opptatt 
av det fremtidige behovet for god trygghets-, mestrings- og varslingsteknologi for personer 
med demenssykdom, og piloten må derfor også ivareta dette perspektivet. 
Kommunedirektøren slutter seg til disse synspunktene og foreslår således at pilot 
velferdsteknologi ses i sammenheng med en eventuell HDO-avdeling. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren ser for seg følgende videre prosess dersom HDO skal etableres i en 
sykehjemsavdeling: 

 Forankring hos medarbeiderne i tjenestene 
 Avhjemling av institusjonsplasser 
 Ta nødvendige beslutninger om organisering av den nye tjenesten og legge en god 

plan for de organisatoriske endringene 
 Gjennomføre prosess i hjemmetjenesten med bred involvering, der målet er å skape 

mer direkte brukerrettet tid innenfor gjeldende rammer 
 Gi god og tilpasset informasjon til medarbeidere og innbyggere, pasienter og 

pårørende om det nye tjenestetilbudet. 
 Gjennomgå tildelingskriterier, med spesielt fokus på grenseganger mellom HDO, 

langtidsplass og plass i bofellesskap/omsorgsbolig. HDO skal være et ekstra trinn i 
omsorgstrappen og må tildeles utfra dette. En arbeidsgruppe nedsettes for å se på 
kriteriene. 

 Utarbeide nye bemanningsplaner og arbeidsplaner 
 Tildele HDO-plasser ved ledig kapasitet etter en helhetlig vurdering av pasientens 

helsesituasjon 
 

Økonomiske konsekvenser av tiltaket 



  
 
 

  
 
 

 

For pasientene 
Pasienter med HDO-plass betaler en fastsatt husleie. I tillegg vil det tilkomme et fast 
månedlig gebyr for måltider, renhold, sengetøy/håndklær og eventuelle andre tilleggstjenester 
pasientene har behov for. Pasientene er selv ansvarlig for utgifter til medisiner, bleier, lege og 
lignende, på lik linje med andre som bor i egen bolig. Blå resept dekker utgiftene over 
frikortgrensen. Pasienter i sykehjem betaler vederlag for plassen ut fra inntekt, og kommunen 
dekker løpende utgifter til eksempelvis mat, materiell, medisiner og lege.  
 
De nye boenhetene i HDO-avdelingen er sammenlignbare med boenhetene i bofellesskap for 
eldre, både når det gjelder størrelse på boenheten og tilgang til fellesarealer. Disse boenhetene 
er definert som ettroms leiligheter. Husleiesatsen for bofellesskap for eldre er for 2020 kr 
3.862 per måned. I tillegg påløper utgifter for fellesareal med kr 1.655 og strøm med kr 552 
per måned, totalt kr 6.069 kr. Disse satsene vil prisjustert i forbindelse med budsjett 2021.  
 
I bofellesskap for eldre inngår kun renhold av fellesarealene i standardpakken. Ut over dette 
er det individuelle tilpasninger, eksempelvis mulighet for å søke om helsetjenester og praktisk 
bistand som ytes av hjemmetjenesten ut fra et konkret vedtak.  Ettersom det ikke vil være 
anledning til matlaging og klesvask i HDO-boligene, og de fleste av pasientene heller ikke vil 
være fysisk i stand til å ivareta egen husholdning, må det finnes praktiske løsninger for 
måltider, vask og stell av sengetøy og håndklær, samt renhold. Slike ting kan praktisk løses 
ved abonnementsordninger slik som eksempelvis Røros kommune har innført ved sin HDO-
avdeling. Dette innebærer at pasienten abonnerer på måltider og får disse servert på samme 
måte som i sykehjemmet, at pasienten abonnerer på sengetøy og håndklær og at renhold løses 
av kommunens renholdstjeneste. For slike tilleggstjenester betaler pasienten et gitt beløp per 
måned, i tillegg til husleie. Vi vil være avhengige av en slik løsning i en eventuell HDO-
avdeling ved Follebutunet.  
 
Røros har priset disse tilleggstjenestene som pasientene abonnerer på til kr 5.120 per måned i 
2020. Dette omtales som en «servicepakke», og innebefatter alle måltider, leie og vask av 
sengetøy/håndklær, vanlige hygieneartikler utenom utstyr på blå resept. I tillegg betaler HDO-
pasientene i Røros for praktisk bistand etter et skjønnsmessig snitt på 4,5 timer per uke, 18 
timer per måned, som omfatter renhold, matlaging og vask av privattøy.  
 
For HDO-avdelingen ved Follebutunet, foreslås at vi legger samme sats som Røros til grunn 
for «servicepakke» med tilsvarende innhold, det vil si kr 5.120 per måned. I tillegg foreslås å 
legge samme timeantall for praktisk bistand til grunn, det vil si 18 timer per måned. Gausdal 
kommunes satser for praktisk bistand varierer ut fra pasientens inntekt, minimum kr 210 
(inntekt under 2G) og maksimalt kr 4.000 per måned (inntekt over 5G). De fleste av Gausdal 
kommunes innbyggere som per i dag har praktisk bistand, betaler laveste sats. 
 
Av tabellen under fremgår alle delementer som inngår i HDO-plass ved Follebutunet med 
forslag til priser, samt den totale prisen for tilbudet: 
 

 
Tjeneste 

Minimum  
(ved differensiering 

ut fra inntekt) 

Maksimum  
(ved differensiering 

ut fra inntekt) 



  
 
 

  
 
 

 

Husleie (tilsvarende ettroms leilighet i 
bofellesskap for eldre) 

3.862 3.862 

Utgifter fellesareal 1.655 1.655 
Strøm 552 552 
«Servicepakke» som inkluderer måltider, leie 
og vask av sengetøy/håndklær og 
hygieneartikler 

5.120 5.120 

Praktisk bistand 18 timer per måned 210 4.000 
TOTALPRIS HDO-PLASS (2020) 11.399 15.189 

 
Til sammenligning betaler en minstepensjonist ca kr 12.500 per måned i vederlag for 
langtidsplass i sykehjem i Gausdal kommune. Totalprisen per HDO-plass anses å være 
forsvarlig og realistisk ut fra tjenestenivået som skal tilbys i tjenesten. Minstepensjonister vil 
kvalifisere for bostøtte, som dekker deler av boutgiftene. Kommunens brutto utgift knyttet til 
den enkelte plass vil være i størrelsesorden kr 800.000 per år.  
 
Prisene justeres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. For 2021 anslås økningen av 
husleien for å være 1,3 % og for øvrige tjenester 2,7 %. Det foreslås ikke å regulere prisen for 
«servicepakken», slik at den i 2021 vil være 5.120 kr per måned. 
 
For kommunen 
Kommunestyrets bestilling til kommunedirektøren i vedtak av 18.6.2020 var å finne tiltak 
med samlet effekt på 8 mill. kr per år fra 2022, i helse- og omsorgssektoren og andre sektorer. 
Som den største sektoren i kommunen, må helse og omsorg ta sin forholdsmessige del av 
nedtaket. Ettersom sykehjemsdriften allerede er effektivisert gjennom en rekke tiltak i 
forbindelse med budsjett 2020, samt prosjekt fornying og omstilling 2020, vil det være 
strukturgrep som kan bidra til vesentlig utgiftsreduksjon ved sykehjemmene fremover. 
Etablering av HDO i en sykehjemsavdeling er et mulig strukturgrep, reduksjon av antall 
sykehjemsplasser et annet. Etter prosess knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester 
våren 2020, herunder tjenesteutvalgets arbeid med innbyggerinvolvering, ble det vedtatt at 
antall sykehjemsplasser inntil videre skulle opprettholdes, men at fremtidig antall skal ses i 
sammenheng med eventuell opprettelse av omsorgsboliger med heldøgns omsorg. 
 
I kommunedirektørens skisse til løsning ligger det fast bemanning av HDO-avdelingen med 4 
personer på dag og kveld, samt 1 på natt. Bemanningen er noe lavere enn i en 
langtidsavdeling ved sykehjemmet og vesentlig høyere enn i bofellesskap med bemanning. 
Differansen mellom fast bemanning i HDO og sykehjem utgjør ca. 2 mill. kr per gruppe per 
år, totalt 4 mill. kr for avdelingen når overgangen fra sykehjem til HDO er gjennomført fullt 
ut. Ettersom innføringen vil skje gradvis, er det lagt inn en økende økonomisk effekt i 
planperioden; 1 mill. kr i 2021, 3 mill. kr i 2022 og 4 mill. kr fra 2023.  
 
Behov for bistand fra helsepersonell ut over den faste bemanningen ytes av hjemmetjenesten, 
på samme måte som ved bofellesskap for eldre. Denne styrkningen av bemanning gjennom 
dagen kan skje på fast basis hvis det er hensiktsmessig, ved at en av hjemmetjenestens 
kjøreruter tilpasses tidspunkter på dagen der spesifikke oppgaver skal løses, eksempelvis 



  
 
 

  
 
 

 

morgen- og kveldsstell. Ut over dette kan det være behov for besøk fra hjemmetjenesten ut fra 
konkrete oppdrag. Hvor mye ekstra bistand som må påregnes vil variere ut fra den konkrete 
pasientgruppens behov og medarbeidernes kompetanse.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det vil være mulig for hjemmetjenesten å bistå HDO-
avdelingen innenfor eksisterende rammer. Det er, som nevnt, gjennomført en omfattende 
kartlegging i hjemmetjenesten, som viser at vi har et potensial for å skape mer direkte 
brukerrettet tid (ansikt til ansikt-tid med pasientene). Dette handler blant annet om hvilke 
oppgaver som skal løses, hvordan arbeidet organiseres gjennom dagen og hvordan 
kompetansen i tjenesten brukes – innad og på tvers. Hjemmetjenesten bruker per i dag 
gjennomsnittlig 48 % av sin tid direkte rettet mot pasientene, mens enkelte kommuner har 
vesentlig høyere prosentandel enn dette. Hvert ekstra prosentpoeng brukerrettet tid vi klarer å 
skape, utgjør 0,6 årsverk og noen prosent vil derfor gi betydelig flere timer til behandling og 
oppfølging av pasienter innenfor dagens økonomiske rammer. Tjenesten selv må igangsette 
prosesser med bred involvering, der man ser på andre og mer effektive måter å løse 
oppgavene på. Sykepleierforbundet uttrykker skepsis til om effektivisering av 
hjemmetjenesten kan gi mer direkte brukerrettet tid. Ut fra det potensialet man har sett etter 
kartleggingen, samt effektiviseringspotensialet man tidligere har funnet og effektuert i 
sykehjemsavdelinger, kjøkken og vaskeritjenester, mener kommunedirektøren at også 
hjemmetjenesten må påregne å jobbe på andre måter i fremtiden. Det er allerede gjennomført 
møte med ansatte i hjemmetjenesten der resultatene fra kartleggingen ble fremlagt og 
diskutert. I møtet fremkom mange gode forslag fra medarbeidere til hvordan man kan jobbe 
annerledes.  
 
Dersom vi ikke får til den ønskede vridningen fra institusjon til hjemmetjenester gjennom 
etablering av HDO-plasser i en sykehjemsavdeling, vil det bli nødvendig å effektivisere 
hjemmetjenesten og redusere tjenestens rammer tilsvarende for å få til et nedtak i denne 
størrelsesorden på planområde 12 - omsorg. Dette vil være et nødvendig grep for å få en 
økonomiplan i balanse og oppfylle kommunestyrets bestilling om salderingstiltak med samlet 
effekt på minimum 8 mill. kr fra 2022. Kommunedirektøren anser reduksjon av 
hjemmetjenestens rammer for å være en mindre fremtidsrettet og bærekraftig løsning enn 
etablering av HDO i en sykehjemsavdeling, noe kommunedirektøren oppfatter at understøttes 
av innspill fra de tillitsvalgte. 
 
Ettersom tilskuddet fra Husbanken til ombygging og rehabilitering av Follebutunet ikke er 
ferdig avskrevet før 2.5.2022, vil kommunen måtte tilbakebetale deler av tilskuddet om 
sykehjemsplasser omgjøres til omsorgsboliger med heldøgns bemanning før den tid. Netto 
utgjør dette i størrelsesorden 10.000 kr per plass. Dette anses som et beskjedent beløp, sett 
opp mot det totale potensialet for innsparing tiltaket vil gi i økonomiplanperioden. Ettersom 
overgangen til HDO vil skje gradvis, og ettersom eksisterende vedtak om langtidsplass ikke er 
tenkt omgjort, vil det trolig kun bli aktuelt med tilbakebetaling for noen av plassene. 
 
Det er det at den faste bemanningen ved HDO er noe lavere enn fast bemanning av en 
sykehjemsavdeling, som utgjør hoveddelen av innsparingen for kommunen. Når det gjelder 
inntekter fra vederlag/egenandel for pasienter i sykehjem sett opp mot husleie og gebyrer for 
omsorgsbolig med heldøgns omsorg, vil forskjellen for kommunen være av liten betydning. 



  
 
 

  
 
 

 

Det vil være en mindre økonomisk besparelse for kommunen at pasienten selv eller staten 
dekker utgifter til medisiner og medisinsk utstyr.  
 
Konklusjon: 
Etter en helhetlig vurdering anbefaler kommunedirektøren at det gjennomføres et strukturgrep 
innen kommunens omsorgstjenester. Dette består konkret i å etablere omsorgsboliger med 
heldøgns tjenester i en sykehjemsavdeling ved Follebutunet. Overgangen fra sykehjem til 
HDO vil skje gradvis, og det foreslås at arbeidet igangsettes så snart et eventuelt vedtak er 
fattet i kommunestyret. Selv om man ikke med sikkerhet kan si hvordan HDO-tilbudet vil 
fungere på sikt, anser kommunedirektøren at det innebærer liten grad av risiko å etablere 
tjenesten og gjøre seg erfaringer med tilbudet. Bemanningen kan økes igjen dersom 
pasientgruppas helsetilstand og behov for behandling tilsier det. Det vil være en fleksibilitet i 
tilbudet for pasientene og for tjenesten, og man kan på sikt ta i bruk plassene som 
sykehjemsplasser igjen om det blir nødvendig. Som et kompenserende tiltak for noe lavere 
fast bemanning og for å sikre effektiv bruk av hjemmetjenestens ressurser, foreslås 
pilotprosjekt for velferdsteknologi gjennomført i HDO-avdelingen.  
 
Fremtidig bruk av Flatavegen 6 
Bakgrunn 
Tjenesteutvalget fattet 29.5.2020 følgende vedtak i sak 4/20: 
«6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.  
Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i bruk 
Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast tilknyttet 
bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester og 
hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling til hvor vidt dette alternativet 
skal utredes nærmere.  
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse med 
Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående regional 
utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.  
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.» 
 
Kommunestyret fattet 18.6.2020 følgende vedtak i sak 46/20: 
«6. Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i sammenheng med 
sak om HDO-plasser omtalt i punkt 4.»  
 
Fakta 
Fremtidig bruk av Flatavegen 6 ble omtalt i sak Fornying og omstilling 2020, fremtidens 
helse- og omsorgstjenester, samt tiltak på planområdene 11 og 12, behandlet av 
kommunestyret 18.6.2020. Etter bestilling fra tjenesteutvalget la kommunedirektøren 
samtidig frem et notat som omhandlet muligheten for å opprette HDO ved Flatavegen 6 og 8.  
 
Ettersom fremtidig bruk av Flatavegen 6 gjennom kommunestyrets vedtak av 18.6.2020, sak 
46/20, er knyttet sammen med en eventuell etablering av HDO i en sykehjemsavdeling, velger 
kommunedirektøren å inkludere dette i denne saken. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I 46/20 vurderte kommunedirektøren følgende ulike bruksområder for bygningsmassen ved 
Flatavegen 6: 
Alternativ 1 - omsorgsboliger  
Dette alternativet anbefales ikke. 

 8 leiligheter à 27 m2.  
 Kommunens investeringsbehov knyttet til rehabilitering av bygget er estimert til 3,4 

mill. kr, der årlige renter og avdrag er estimert til kr 250.000. 
 Driftsutgifter vil være renter og avdrag, samt utgifter til forvaltning, drift og 

vedlikehold. Videre vil det kunne bli behov for bemanning ut fra beboernes behov. 
 

Alternativ 2 – bofellesskap for psykisk helse og rus 
Dette alternativet anbefales utredet nærmere. 

 Det foreslås at kommunestyret bestiller en utredning, der kommunedirektøren 
vurderer muligheter for utvidelse av bofellesskap for personer med utfordringer innen 
psykiske helse/rus, samt samdrift mellom Flatavegen 2 og Flatavegen 6. Utredningen 
ses i sammenheng med pågående regional utredning knyttet til interkommunalt 
samarbeid rundt tjenestetilbud for ressurskrevende brukere. 

 Bygget rehabiliteres og det etableres 3 store (54 m2) og 2 små (27 m2) leiligheter. 
 Investeringsbehov knyttet til rehabilitering av bygget er estimert til 4,1 mill. kr, der 

årlige renter og avdrag er estimert til kr 310.000 per år. 
 Alternativet krever tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til å ivareta brukere 

med store, sammensatte vansker. Det er vanskelig å estimere hva de totale 
driftsutgiftene vil utgjøre ettersom man per i dag ikke kjenner det fremtidige behovet 
(antall personer og den enkeltes behov). Dette ses det nærmere på i en eventuell 
utredning. 

 Tilbudet kan potensielt finansieres ved at kommunen selger tjenester til andre 
kommuner, unngår kjøp av tjenester fra private tilbydere, samt sparer utgifter ved å 
unngå dagbøter fra sykehuset. 

 Økt omfang av tjenesten antas å ville øke attraktiviteten og dermed forenkle 
rekrutteringen av fagpersonell  

 
Alternativ 3 – privat boligformidling 
Dette alternativet anbefales ikke. 

 Kommunen ruster opp bygningsmassen til 8 mindre boliger. Dette innebærer et 
investeringsbehov knyttet til rehabilitering av bygget estimert til 6 mill. kr. (det gis 
ikke husbanktilskudd), der årlige renter og avdrag er estimert til kr 440.000 per år 

 Boligene er ikke en del av kommunens helse- og omsorgstilbud 
 Kommunen leier ut boligene til eldre innbyggere som ønsker å bo i Forset.  
 Driftsutgifter vil være renter og avdrag, samt utgifter til forvaltning, drift og 

vedlikehold. Videre vil det være behov for å bruke administrative ressurser til 
boligformidling, oppfølging av leiekontrakter, innkreving av husleie og eventuelt 
oppfølging av mislighold. Beboerne vil muligens forvente utvidede 
vaktmestertjenester, noe som vil øke driftsutgiftene ytterligere. 

 



  
 
 

  
 
 

 

Alternativ 4 – salg av bygget 
Dette alternativet anbefales dersom det på sikt viser seg at kommunen ikke har behov for 
bygget til egen kjernevirksomhet. 

 Kommunen selger bygget med klare føringer for framtidig bruk 
 Kommunen stimulerer gjennom dette til alternative boformer i privat regi 

 
Kommunedirektørens vurdering 
Kommunedirektøren fastholder at det ikke bør etableres omsorgsboliger i kommunal regi ved 
Flatavegen 6.  Det har over lengre tid vært ledige kommunale omsorgsboliger i Gausdal 
kommune. Kommunedirektørens syn understøttes av Sykepleierforbundet og Fagforbundet 
gjennom deres innspill i drøftingsmøte 29.10.2020. Ifølge Sykepleierforbundet viser de 
mange ledige omsorgsboligene at det ikke er der behovet ligger. Behovet ligger på et høyere 
nivå i omsorgstrappa. Fagforbundet støtter dette synspunktet. Dette kan handle om at flere 
innbyggere tar ansvar for egen alderdom, og sikrer seg en bolig man kan bli gammel i. Når 
man da ikke kan bo hjemme lenger, har man gjerne behov for mer omfattende tjenester. 
Omsorgsboliger er en kommunal tjeneste som tildeles etter søknad og etter en konkret 
vurdering av fastsatte kriterier. Det er altså ikke snakk om ordinære utleieboliger som tilbys 
fritt på det åpne markedet. 
 
Etablering av boliger for privat boligformidling, altså utleieboliger som tilbys på det åpne 
markedet uten tildelingskriterier, anses ikke å være en kommunal oppgave. Folkevalgte, 
administrasjonen og tjenestene arbeider hardt for å skape bærekraftige tjenester for fremtiden 
gjennom omfattende effektiviseringstiltak og tøffe prioriteringer. Å bruke kommunens 
begrensede ressurser på en slik måte, fremfor å bruke dem på lovpålagte tjenester, anses 
verken som hensiktsmessig eller forsvarlig. Dersom kommunestyret på et tidspunkt kommer 
til at kommunen selv ikke har behov for bygningsmassen, kan den selges på det åpne 
markedet til en utbygger som kan tilrettelegge for alternative boformer i privat regi. 
 
Etablering av et nytt tjenestetilbud ved Flatavegen 6 vil innebære et investeringsbehov og økte 
drifts- og lønnsutgifter. Driften i alle tjenestene i Gausdal kommune er gjennomgått flere 
ganger det siste året med tanke på å finne effektiviseringstiltak. Etter tre runder har man 
funnet tilstrekkelige tiltak til å saldere økonomiplanen for perioden 2021-2024, samt til å 
avsette midler til disposisjonsfond. Kommunens økonomiske situasjon vil imidlertid være 
sårbar i flere år fremover, og eventuelle nye tilbud som skal bygges opp må være forankret i 
konkrete og reelle behov og ha et langsiktig perspektiv. Der det er flere typer behov, må 
kommunestyret foreta en prioritering.  
 
Om det skulle bli behov for flere HDO-boliger på lengre sikt (om noen år, når antall eldre 
betraktelig øker), er det mulig å etablere det i eksisterende bofellesskap for eldre og i 
omsorgsboliger som ligger i tilknytning til Follebutunet, ved å sette inn økt bemanning. Slik 
situasjonen er i dag, anser kommunedirektøren det som betydelig mer prekært å utvide 
botilbudet til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. Alle boligene i 
bofellesskap psykisk helse/rus ved Flatavegen 2 er i bruk, og det er flere brukere på trappene 
som har behov for tjenester. I tillegg er det ønskelig med noe ekstra kapasitet til bruk når 
akutte situasjoner oppstår. Mulighet for å sambruke personell og kompetanse med Flatavegen 
2 er viktig og nødvendig. Det er sett på mulighet for å etablere et slikt botilbud i nærliggende 



  
 
 

  
 
 

 

omsorgsboliger, men det anses ikke for å være mulig. Det er heller ikke aktuelt å bruke 
eventuelle ledige boenheter ved andre bofellesskap i kommunen til et slikt formål, da denne 
og øvrige brukergrupper har svært ulike behov. Personer med utfordringer innen psykisk 
helse og rus er en sårbar gruppe som kommunen har fått et økt ansvar for etter overføring av 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dersom man ikke kan tilby et trygt botilbud med 
bemanning når et behov oppstår, vil brukernes helsesituasjon kunne forverre seg i vesentlig 
grad, noe som igjen vil føre til økt behov for tjenester. Om kommunen ikke kan løse dette 
selv, kan det bli behov for å kjøpe tjenester fra private aktører i hvert enkelt tilfelle. Det er en 
svært kostnadskrevende løsning. 
 
Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal har en felles strategi for interkommunalt 
samarbeid, samt en handlingsplan for hvilke samarbeider som skal utredes videre. Ett av 
samarbeidene som etter planen skulle utredes i løpet av 2020 er tjenester til ressurskrevende 
brukere. I henhold til handlingsplanen skal det utarbeides en forstudie om: 
Samarbeid om boliger med bemanning/bofellesskap, for å bygge opp kommunale 
tilbud/kompetanse  
- for yngre med store og sammensatte behov 
- demensrammede med utagerende atferd 
- mennesker mer omfattende psykiske lidelser 
 
Som opplyst i saken Fornying og omstilling 2020 – fremtidens helse- og omsorgstjenester, 
samt tiltak for planområdene 11 og 12, har kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen 
gitt kommunalsjefgruppa i Helseregion Sør-Gudbrandsdal (HSG) ansvaret for å gjennomføre 
forannevnte forstudie. Kommunalsjefgruppa ba i februar 2020 om at forstudier for de ulike 
brukergruppene gjennomføres av de allerede etablerte fagteamene/-nettverk i helseregionen:  

 Fagteam psykisk helse og rus: Mennesker mer omfattende psykiske lidelser  
 Fagnettverk for demens: Demensrammede med utagerende atferd  
 Fagnettverk for rehabilitering: Yngre med store og sammensatte behov  

  
Forstudiene skal fokusere på brukergrupper der vi i dag enten kjøper tjenester av andre, gir 
omfattende tjenester i egen regi eller der kommunen har utfordringer med å yte gode nok 
tjenester. Kommunene skal kartlegge brukere som kan nyttiggjøre seg et felles tilbud (volum, 
ressursbruk og kompetansebehov for å kunne yte forsvarlige tjenester). Det skal videre 
kartlegges i hvilken grad er det behov for en fast bolig, og i hvilken grad er det behov for et 
forsterket botilbud en periode (akuttplasser). Det skal også kartlegges om det finnes 
bygninger/lokaler ute i kommunene som kan benyttes til formålet.  Som følge av Korona-
situasjonen har framdriften i utredningsarbeidet blitt forsinket. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at fremtidig bruk av lokalene i Flatavegen 6 bør ses i 
sammenheng med denne utredningen. Gausdal kommune vil potensielt kunne etablere et 
interkommunalt tilbud for en brukergruppe det per i dag ikke er et tilfredsstillende tilbud til i 
regionen og selge tjenester til andre kommuner i helsesamarbeidet. Det kan også være aktuelt 
å kjøpe tjenester vi har behov for av de andre kommunene om de har ledig kapasitet. I begge 
tilfeller kan vi yte et slikt tjenestetilbud på en mer kostnadseffektiv måte enn om tilbud 
etableres i ren egenregi. Om det ikke er aktuelt med et slikt samarbeid knyttet til Flatavegen 6, 
vil kommunedirektøren uansett fremme en sak for politisk behandling knyttet til fremtidig 



  
 
 

  
 
 

 

bruk av bygget. Dersom det ikke anses å være aktuelt å etablere et tjenestetilbud i bygget i 
overskuelig fremtid, vil kommunedirektøren anbefale at bygget selges. 
 
Videre prosess: 
Formannskapet behandlet saken 18.11.2020 og innstiller overfor kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret er som følger: 
 

1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 
døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  

2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 
Eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten ikke selv 
ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse 
av plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av Flatavegen 
6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er 
ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle fremtidige 
tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre skal lokalene 
ikke tas i bruk. 

7. Formannskapet holdes løpende orientert, også mellom tertialrapporteringene, om 
status for omstillingsprosessen innen helse og omsorg. Det gjelder særskilt vridningen 
fra sykehjemsplasser til HDO-plasser, men også andre tiltak som er besluttet 
gjennomført i arbeidet med framtidens helse- og omsorgstjenester.  

8. Det gjennomføres en evaluering av dreiningen fra sykehjemsplasser til HDO. I 
evalueringen skal tillitsvalgte og ansatte involveres. Evalueringen legges fram 2 år 
etter at vedtaket er gjennomført. Evalueringen legges fram for kommunestyret til 
behandling.  

 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser gis anledning til å gi uttale i saken, og 
uttalelsen vil følge saken til politisk behandling i kommunestyret. 
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser gir følgende uttale til 
formannskapets innstilling: 
 

 
 



  
 
 

  
 
 

 


