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PROSJEKTOVERSIKT

TRE STORE PROSJEKTER Milepæler.

1. HDO-avdelingen 1. juni 

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

3. Effektivisering hjemmetjenesten 1. juni 

SEKS PÅGÅENDE PROSESSER .

4. Effektivisering kjøkkendriften 12. april 

5. Dagsenter for eldre 1. mai 

6. Dagsenter hjemmeboende med demens 12. april 

7. Tverrfaglig samarbeid, hverdagsmestring 1. juni 

8. Arbeidstidsordninger 1. okt.

9. Revisjon av tjenestekriteriene 1. juni 

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



STATUS HDO-AVDELINGEN 

• Det ses nå spesielt på organiseringen av HDO-avdelingen 

• en del av hjemmetjenesten? 

• en del av Follebutunet? 

• Legetjenesten – er under vurdering 

• ser på hva som er mest praktisk og gir et godt kvalitet tilbud 

• Faglighet – færre ansatte gir større behov for fagkompetanse 

• Avhjemling er i prosess 

• Brukerrådsmøter med tema fremtidens helse- og omsorgstjenester: 

• er positive til HDO og så fram til at tjenesten skulle tre i kraft 

• «er framtidsrettet, gir frihet og trygghet for pasientene» 

• fordeler og ulemper 
• nærhet til leder 
• bruk av ressurser på tvers 



STATUS VELFERDSTEKNOLGI-PILOT 

• Anbudsprosess er på gang for å anskaffe ny leverandør for velferdsteknologi 

• venter med å beslutte teknologi som skal testes til ny avtale er på plass 

• avtaler trer i kraft etter sommeren 2021 

• Framover brukers tiden på å gjennomføre behovsanalyser,  gevinstanalyser 
og risikovurdering knyttet til personvern 

• Gevinster tas ikke nødvendigvis ut med mindre det er planlagt: 
1. Økt kvalitet på tjenesten 

2. Spart tid – som igjen gir økt kapasitet og mindre «stress» 

3. Unngåtte kostnader 



STATUS HJEMMETJENESTEN 

• Det er i ferd med å gå ut brev til de som fyller 80 år i 2021 
med tilbud om forebyggende hjemmebesøk / forebyggende samtaler 

• Fokus på behovet for velferdsteknologi

• Ny praktisk bistand-rute tilpasset nye kjøkkenrutiner 

• bidrar bl.a. med oppvarming av mat bestemte dager i uka 

• Gruppa ser på hvilke oppgaver som kommunen skal ha ansvar for 
framover – knyttet spesielt til praktisk bistand. 



STATUS KJØKKENDRIFTEN 

• Middagen spises i sosialt fellesskap som før 
• gjelder alle – også omsorgsboliger og bofellesskap 

• Det er samme gode maten som før 

• Det er innført nye turnuser og nye rutiner
• tilbakemeldingene er at det fungerer godt 
• god samhandling med praktisk bistand-gruppa i hjemmetjenesten 

• Vare-automater er på plass 



STATUS DAGSENTER DEMENS

• Det er vanskelig rent praktisk å få samlet 12 brukere på samme dag 

• Nå har vi heller ikke mange nok pasienter 
med behov for dagsenteropphold  

• I det siste har det vært flere på rullerende avlastning i sykehjemmet 

• dette har ført til lavere behov for dagsenterplass 

• Gruppa jobber videre med lage ordninger som 
er mer fleksible og tilpasset behov til pårørende: 

• åpent på kveldstid og i helger 

• det skal gjennomfører kartlegging av brukernes ønsker og behov 

• Gruppa vurderer løsninger for å samkjøre de to dagsentrene 
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