
HVERDAGSMESTRING  og
HVERDAGSREHABILITERING 

Orientering for kommunestyret 24. september 2020 

om: 

Notat utarbeidet som svar på kommunestyrets 

bestilling av 18.6.2020 i sak 46/20 vedtakspunkt 10 



HISTORIKK – bestillinger og behandlinger 
KOMMUNESTYRET 13.12.2018, sak 82/18 

• Bestilling av utredning av framtidens helse-
og omsorg for planperioden 2020-2023 

KOMMUNESTYRET 29.08.2019, sak 67/19 

• Kunnskapsgrunnlaget behandlet. 
Bestilling av seks delutredninger. 
Tjenesteutvalget ansvarlig for politisk prosess 
og innbyggerinvolvering. 

TJENESTEUTVALGET 15.11.2019, sak 1/19 

• Utvalget besluttet videre prosess

KOMMUNESTYRET 12.12.2019, sak 134/19 

• Etablering av nytt dagsenter demens i 
Forsettunet 

TJENESTEUTVALGET 14.02.2020, sak 1/20 

• De seks delutredningene behandlet. 
Bestilling av en kortversjon. 

TJENESTEUTVALGET 24.04.2020, sak 2/20 

• Kortversjon av delutredningene. 
Oppsummering av informasjonsmøtet 4.3. 
Plan for innbyggerinvolveringen
(fokusgrupper). 

KOMMUNESTYRET 02.04.2020, sak 13/20 

• Omstillingstiltak for planområdene, 
herunder helse/omsorg 

KOMMUNESTYRET 18.06.2020, sak 46/20 

• Fornying og omstilling 2020 – Framtidens 
helse- og omsorgstjenester 

FORMANNSKAPET 16.09.2020, sak 49/20 

• Drøftingssak: Notat om hverdagsmestring og 
hverdagsrehabilitering 

KOMMUNESTYRET 24.09.2020, sak 58/20 

• Drøftingssak: Notatet (se over) gjennomgås 



Bestillingen av 18.6.2020, sak 46/20 pkt. 10 

For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot 
utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og 
rehabiliterende tiltak.

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. 

Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan en styrking av tilbudene knyttet til 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og organiseringen av denne, kan ha en positiv 
innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset på institusjonsplasser. 

Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeiderne i førstelinjen, involveres i en 
slik vurdering. 



Tjenesteutvalgets innbyggerinvolvering 

• innovasjoner / alternative løsninger 

• tidlig innsats, forebygging, mestring 

• planlegge egen alderdom 

• økt bruk av velferdsteknologi 

• informasjon – temadager 

• frivillige må inviteres inn / 
rekruttere yngre 

• sosiale møteplasser 

• økt mulighet for avlastning 

• lær av kommuner som har satset på 
hjemmetjenester 

• jobbe mer tverrfaglig / tverrfaglige 
møteplasser 

• rehabiliteringsressurser i 
hjemmetjenesten 

• kartlegging med fokus på hva som 
skal til for at pasienten skal kunne 
fortsette å bo hjemme 

NOEN STIKKORD FRA INNSPILLENE: 



NOTATETS OPPBYGNING 

1. INNLEDNING med avgrensning av oppdraget og kort om status og demografi 

2. FAGDEL med gjennomgang av begrepene innenfor dette fagområdet, 
beskrivelse av faggrupper og eksempler på pasientforløp 

3. OPPSUMMERING av aktuelle innspill i kommunestyremøtet 18.6.20 
og fra innbyggerinvolveringen i forbindelse med fremtidens helse- og 
omsorgstjenester 

4. STATUS i forhold til eldrereformen Leve hele livet (St.mld. 15), 
der hverdagsmestring er et viktige innsatsområde 

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



HVORDAN DET JOBBES MED SAKEN 

1. SAMLING med alle faggruppene/funksjonene den 17. august  
• Rehabilitering, dagsenter, hjemmetjenesten, sykehjem, kreftkoordinator, 

demenskoordinator, legetjenesten, frivilligsentralen, frisklivssentralen og 
forvaltningen 

• Tverrfaglige grupper utarbeidet ideer/tema å jobbe videre med 

2. TVERRFAGLIG jobber med å videreutvikle og koordinere 
ARBEIDSGRUPPE tverrfaglige systemer og arbeidsmåter 

3. TVERRFAGLIG a)  Noe var allerede etablert 
ARBEID b)  og noe nytt starter i høst   (se tavlemøter) 

c)  Først etablere og implementere formelle arenaer 
d)  så videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet 



OMSORGSTRAPPA



REHABILITERINGSPYRAMIDEN
Hverdagsrehabilitering = fokus på brukerens aktiviteter i hverdagen 

En PYRAMIDE = fordi det er snakk om: 

• mange flere pasienter i MÅLGRUPPEN 
for helsefremming og mestring 
enn de som får spesialisert 
rehabilitering 

• mange flere AKTØRER 
som samarbeider om
bistand til pasienten 

• Vi må dreie hovedinnsatsen 
fra toppen = behandlende
til bunnen = forebyggende 



FORBEDRINGSARBEID / 
STYRKNING AV TILBUDENE

• Dagsenter for eldre

• Frivilligsentralen

• Frisklivsentralen

• Trening og fysisk aktivitet

• Avlastnings- og korttidsplasser 

• Hverdagsmestring og

hverdagsrehabilitering

• Forebyggende hjemmebesøk / 

forebyggende samtaler

• Velferdsteknologi

Tiltakene er nærmere beskrevet i notatet. 



UTVIKLING AV DAGSENTER FOR ELDRE

Jfr. kommunestyrets bestilling av 18.6.2020

• Tilbudet skal differensieres til to ulike brukergrupper

• Grunnbemanning 

• Bidrag fra frivillige og samarbeid med NAV

• Styrke kompetanse – rehabiliterende perspektiv

• Høsten 2020 – arbeide med form og innhold, samt kriterier for tildeling



TAVLEMØTER
som tverrfaglige arenaer  

TAVLEMØTET GIR: 

• systematikk i gjennomgangen (faste rutiner) 

• effektivitet i gjennomføringen (korte møter) 

• fokus på det viktigste  (her: rehabilitering)

• kun de mest aktuelle pasientene tas opp i møtet 

DELTAKERE ER: 

• Minimum fysioterapeuten og ansvarlig sykepleier 

+ den/de som jobber med de aktuelle pasientene 

OPPSTART:

→ fra JUNI: Follebutunet = korttids-/rehab.-pas. 

→ fra SEPT: Hjemmetjenesten = rehabiliterings-pas. 
Tavla har kun Gerica-ID 

Er ikke offentlig tilgjengelig



VELFERDSTEKNOLOGI
– handler ikke om teknologien i seg selv
– handler om å dekke pasientens behov
– bidrar til å mestre hverdagens krav 

Ingunn Moser, Velferdsteknologi, Capp. Damm

VELFERDSTEKNOLOGI
tilrettelegger omgivelsene 
og senker hverdagens krav 

HVERDAGSREHABILITERING
hever funksjonsevnen 

og øker mestringsevnen



STATUS VELFERDSTEKNOLOGI 
• DIGITAL TRYGGHETSALARM er kjernen i trygghetsteknologien i hjemmet 

• De fleste med brannvarsling (ca. 140 i bruk)

• Varslingen går til Telenors responssenter med helsepersonell på vakt 24/7 

• MEDISINDISPENSER: Har 5 stk. som stort sett er i bruk. 

• DIGITALT TILSYN: 
• Mange SENSORER i bruk: døralarm, trykkmatter, sengesensor, epialarm. 

• KAMERA: Tester ut kamera med «maske» = alarm ved bevegelse utenfor en grense. 
• Tilsyn kan være planlagt (til gitte tider) eller hendelsesbasert tilsyn (når noe skjer) 

• GPS-KLOKKER er under utprøving – men fortsatt upresis lokalisering 
• flere pårørende bruker det på sine pasienter – bruken fortsetter ved korttidsopphold 

• E-LÅS: Elektronisk dørlås – vurdert, men nøkkelboksen fungerer foreløpig 
godt nok. Med tiden vil eLås kommunisere med pasientjournalen 

ANDRE KOMMUNER ER STORT SETT PÅ SAMME NIVÅ SOM OSS 



1. Responssenteret mottar alarmer/varsler fra brukere (trygghetsalarm eller sensorikk) 

2. Avklarer årsaken til alarmen 

3. Avklarer om saken kan avsluttes over telefon  (derfor bemannet med helsepersonell) 

4. Hvis ikke, varsles hjemmetjenesten som reiser til pasienten og utfører nødvendige tiltak 

5. Hvis responssenteret vurderer at saken er akutt, varsler de ambulanse eller brannvesen 



OPPSUMMERING 

• Vi jobber godt her i kommunen – vi har dyktige og erfarne medarbeidere 

• Men vi har et forbedringspotensial innenfor forebyggende, helsefremmende 
og rehabiliterende arbeidsmåter 

• Vi jobber tverrfaglig med å utvikle de tverrfaglige prosessene rundt pasienten 

• Det etableres nye arenaer for utveksling av kompetanse (tavlemøter) og 
tverrfaglige drøftinger av behandlingsopplegget til pasienten 

• Alt arbeidet har som mål at innbyggerne skal mestre livene sine bedre 

• Arbeidet er i tråd med innsatsområdene i Leve hele livet 

• Tiltak og arbeidsmåter innenfor Leve hele livet skal forankres politisk 
gjennom Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024. 


