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OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN I HELSE OG MESTRING  
 

Strategiplanen for 2019-2022 legger føringer for den framtidige utviklingen av drift og tjenesteyting i 
kommunen. Hovedstrategien har de siste årene vært å bygge opp hjemmetjenesten samtidig som 
man bygger ned sykehjemsdriften. Denne strukturendringer har gått langsomt, men må forseres på 
bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, og rammene for planområdene fastsatt i budsjett og 
økonomiplan.   

Vi følger opp vedtakene og føringene, og vil med dette informere om en prosess som er påbegynt, og 
som vil medføre et beslutningsgrunnlag for folkevalgte organ senere i høst.  

I vurderingen og planleggingen av praktiske tiltak er hovedtillitsvalgte (Norsk sykepleierforbund og 
Fagforbundet) involvert. Informasjonen har gått til alle ansatte i Helse og mestring gjennom ledere 
og tillitsvalgte.  

Løsningen som utredes:  
LEDIGE SYKEHJEMSPLASSER  

Det har i lengre tid vært ledige plasser i sykehjemmene. Det er oppnådd bl.a. gjennom bevisst satsing 
på rehabilitering i sykehjemmene. Gjennomsnittlig botid på institusjon har gått ned siste året, og det 
har stor betydning for kapasiteten. En riktigere og mer effektiv bruk av plassene gir ledig kapasitet, 
og da blir sykehjemsplasser overflødige.  

Samtidig har hjemmetjenestene blitt mer effektive. Det tilskrives både arbeid med kontinuerlig 
forbedring, gevinsten av å ha én tjeneste for hele kommunen og gevinsten av å flytte inn i en mer 
velfungerende base sentralt i kommunen.  

Forholdene ligger til rette for å redusere antallet sykehjemsplasser. De frigjorte sykehjemsplassene 
vil kunne gi en tredelt gevinst: 1) Økonomisk innsparing. 2) En relativ forsterkning av 
hjemmetjenesten. 3) Utvidet dagtilbud til hjemmeboende personer med demens.  

Nedtaket av den økonomiske rammen er så stort at vi ikke kan gå inn i 2020 med dagens driftsnivå. 
Det må gjennomføres strukturendringer for at det skal monne økonomisk. I samråd med de 
tillitsvalgte utreder vi å omdisponere plassene i gruppe «Søre» ved Forsettunet.  Argumentene for å 
bruke denne bygningsdelen/«gruppen», er at den er forholdsvis tungdrevet som sykehjemsplasser i 
og med at den ligger utenfor resten av avdelingen. Ved uro i avdelingen ser en at det kan være behov 
for en ekstra nattevakt. En ekstra nattevakt i tjenesten vil koste uforholdsmessig mye.  
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SØRE  

Konkret foreslås å legge ned seks sykehjemsplasser. Dette tilsvarer «en gruppe» innenfor en 
avdeling. Rent praktisk vil det komme størst gevinster av å legge ned den gruppa som blir kalt «Søre» 
i avdeling II på Forsettunet. Denne «utstikkeren» ligger for seg selv og har noen driftsmessige 
ulemper ved vanlig drift. Når det oppstår uro i denne pasientgruppa, vil det lett bli behov for egen 
nattevakt der. Det vil bli både billigere og bedre å foreta andre strukturgrep enn å sette inn en ekstra 
nattevakt. Bygningsdelen/«gruppa» er delvis omgitt av sansehagen som allerede er tilrettelagt for 
personer med demens.  

DEMENS  

Demens er den største enkeltstående utfordringen i helse- og omsorgtjenesten. Fra 1.1.2020 blir det 
lovpålagt å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Vi har noe 
dagsenteraktivitet i dag, men lokalene er små og dårlig tilpasset, slik at tilbudet må avkortes bl.a. 
fordi det ikke finnes hvileplasser for brukerne/pasientene. «Søre» er bygd slik at den er tilpasset 
personer med demens. Der er det plass til aktiviteter, det er fellesrom med kjøkken og det vil være 
plass til to rom hvor brukere kan hvile. Faglig sett vil det være større nytte av å bruke «Søre» til 
dagsenter enn til sykehjemsplasser. Det trengs heller ikke å gjøre bygningsmessige endringer for det.  

FORSETTUNET SOM RESSURSSENTER FOR DEMENS  

Gjennomsnittlig har over 80 prosent av pasientene i sykehjem en demensdiagnose (en grad av 
kognitiv svikt). Dette gjelder også det somatiske sykehjemmet i Follebu. Derfor har det lite å si for 
totaliteten om de sykehjemsplassene vi omdisponerer ligger på Follebutunet eller Forsettunet. Men 
nettopp fordi «Søre» bygningsmessig er utformet som det er, og ligger midt i sansehagen, er det 
denne gruppa/bygningsdelen som gir størst gevinst ved en omdisponering. Den nyeste delen av 
Follebutunet er bygd for å være tilrettelagt for personer med demens.  

I utredningsarbeidet sees det også på:  

- De statlige føringene 
- Lovkrav 
- Kunnskapsgrunnlaget og vedtak om videre utredning av framtidens hele og omsorgstjenester  
- Strategiplanen 2019-2022 med økonomiplan og årsbudsjett 
- Tertialrapporter for 2019  
- Faglige vurderinger og økonomiske beregninger  

 

OPPSUMMERT  
Utredningen vi handle om «Søre» med seks plasser, som kan legges ned som sykehjemsplasser og tas 
i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens. Det er billigere å drifte et dagsenter 
enn sykehjemsplasser. Et dagaktivitetstilbud kan gis til mange hjemmeboende brukere med demens 
og det utsetter behovet for institusjonsplasser. Beslutningsgrunnlaget og anbefaling vil bli lagt fram 
for folkevalgte organ senere i høst. 


