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SAMMENDRAG: 
Seks sykehjemsplasser foreslås lagt ned og tatt i bruk som dagsenter for hjemmeboende 
personer med demens. Et dagaktivitetstilbud kan gis til mange hjemmeboende brukere 
med demens og det utsetter behovet for institusjonsplasser. Det er billigere å drifte et 
dagsenter enn sykehjemsplasser.  
  
  
SAKSOPPLYSNINGER:  
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. Saken 
må sees i sammenheng med den mer omfattende utredningen av helse- og omsorgstjenestene 
som kommunestyret har bestilt. (Kunnskapsgrunnlaget ble vedtatt i kommunestyret 
29.8.2019.) I vurderingen og planleggingen av de praktiske tiltakene har hovedtillitsvalgte 
(NSF og FF) vært involvert. Informasjonen har gått til alle ansatte i Helse og mestring 
gjennom ledere og tillitsvalgte.  
  
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.  



  
 
 

  
 
 

 

  

Statlige føringer 
Regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020, viser til følgende utvikling: «De største 
endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har skjedd i hjemme-
tjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette er et resultat av en 
tredobling av antallet yngre brukere under 67 år. Som følge av en rekke reformer har ansvar 
og oppgaver blitt overført til kommunene. I tillegg kommer omstilling i 
spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling. 
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått nye brukergrupper med mer 
faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Både kvalitets- og 
ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene. 
De hjemmebaserte tjenestene møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av 
sykdomsutvikling, og kan bidra til at de kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 
meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere hjemmetjeneste kan også forebygge 
ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse 
eller gjøre institusjonsopphold unødvendig. Det er derfor behov for å øke satsing på 
hjemmetjenester og tidlig innsats.»  
  

Lovkrav 
Nytt i Helse- og omsorgstjenesteloven er at kommunen fra 1.1.2020 pålegges å tilby 
dagaktiviteter for hjemmeboende personer med demens. § 3-2 punkt 7:  
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
      1. – 5. (…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 
a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 

og 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem. 

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

NOVA og KS 
Forskning (bl.a. NOVA Rapport 16/2014) viser at fokuset på sykehjem er et særnorsk 
fenomen. Når vi sammenligner oss med våre naboland, har Norge høy dekning av heldøgns 
omsorg. Danmark avviklet institusjonsomsorgen i 1987 og Sverige i 1992. Etter 
Handlingsplan for eldreomsorgen i 1995 ble det bygd mange omsorgsboliger og bofellesskap, 
men over halvparten av plassene for eldre er likevel i institusjon. Sykehjemsdrift er kostbart. 
Selv om bare en av fem eldre tjenestebrukere er i sykehjem, bruker de over halvparten av 
driftsutgiftene. Det blir dermed lite igjen til hjemmetjenester.  
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanen som ble vedtatt i 2014, Gausdal kommune inn mot 2026, beskriver at 
samfunnsutviklingen går mot en økning i andelen eldre og en lavere andel innbyggere i 
yrkesaktiv alder. Nyere statistikk bekrefter denne tendensen. Kommuneplanen peker også på 
at de fleste innbyggerne ønsker å bo hjemme og være aktive i eget liv, selv om de trenger 



  
 
 

  
 
 

 

hjelp til daglig mestring av hverdagen. Vi skal ha fokus på å arbeide på nye måter, bl.a. 
gjennom bruk av teknologiske løsninger og ved å vri ressursbruken fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert pleie og omsorg.  
  

Strategiplanen 
Både tidligere vedtak og Strategiplanen for 2019-2022, som ble vedtatt i kommunestyret i 
desember 2018, følger opp disse retningsvalgene. I planen heter det bl.a.:  
«Hovedutfordringen i årene som kommer, er at vi med færre ressurser skal opprettholde 
kvaliteten på tjenestene til flere pasienter med økende behov for behandling og pleie. Dette 
innebærer at medarbeiderne i tjenesten må «jobbe smartere», mer effektivt, vi må ta i bruk 
mer velferdsteknologi og ta ut gevinstene av dette i form av nye måter å organisere arbeidet 
på, vi må jobbe mer tverrfaglig og vi må legge til rette for økt medvirkning fra pasienter og 
pårørende for å øke pasientenes egenomsorg og mestringsevne. Likevel må vi regne med at vi 
ikke kan gjøre alt vi gjør i dag, så det må også tas stilling til hva vi skal gjøre mindre av, og 
eventuelt slutte å gjøre.  
  
Både for å etterkomme de fleste pasientenes ønske om å bo lengst mulig hjemme, og for å 
utnytte de økonomiske ressursene best mulig, bør vi ruste opp og bygge ut kapasiteten i 
hjemmetjenesten samtidig som vi reduserer driften i sykehjemmene. Denne omleggingen vil 
være tidkrevende både fordi det handler om å overføre kompetanse og ressurser fra ett sted til 
et annet, under driftens gang, men også fordi det handler om en holdningsendring både i 
befolkningen og blant personale og ledere. Likevel må hovedstrategien for neste planperiode 
være å bygge opp hjemmetjenesten samtidig som man bygger ned sykehjemsdriften.»  
  

VURDERING 

Demens 
Demens er den største enkeltstående utfordringen i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. 
Andelen som har demens øker kraftig med alderen og en regner med at omtrent halvparten av 
personer over 90 år har en demenssykdom. Økningen i forventet levealder i Norge medfører 
at antallet personer med demens mer enn dobles fram til 2050. En annen måte å beskrive 
prognosen på, er at omtrent en fjerdedel av de som er 60 år nå, vil utvikle demenssykdom i 
løpet av sin levetid.  
  
Demens utvikler seg langsomt over tid og kan ikke kureres. Forverringen skjer raskere etter 
hvert. De fleste pasienter med demens dør i løpet av en tiårsperiode etter at diagnosen er stilt. 
Demens er en stor påkjenning og utfordring både for: a) den som rammes, b) de pårørende, c) 
helse- og omsorgstjenestene og d) samfunnet. Tapet av kognitive og motoriske funksjoner, 
samt psykiske tilleggssymptomer som angst, depresjon og vrangforestillinger, fører til mye 
lidelse for dem som rammes. Også for pårørende, spesielt ektefelle eller barn, kan 
sykdommen medføre store belastninger.  



  
 
 

  
 
 

 

  

Dagsenter 
Et godt dagaktivitetstilbud er ett av de viktigste tiltakene for hjemmeboende med demens. Det 
bidrar til å øke livskvaliteten gjennom meningsfulle og gode opplevelser i hverdagen. Det gir 
pasienten muligheter til å bruke egne ressurser og gjør det lettere å leve med sykdommen. 
Vi trenger derfor et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og 
interesser. Å være pårørende er krevende og kan bety å passe på familiemedlemmet hele 
døgnet. Perioden den syke er på dagsenteret er kanskje den eneste tiden pårørende har til å 
kunne handle inn og gjennomføre andre daglige gjøremål.  
Det er derfor et stort behov for dagsenterplasser. For å gi avlastning til pårørende bør vi tilby 
dagsenter alle fem dagene i uka. Tilbudet bør altså utvides fra fire korte dager til fem lange 
dager hvor vi tilbyr både fysisk aktivitet, hvile og måltider. Vi bør ha så stor kapasitet at de 
pasientene som har nytte av det, får mulighet til å være på dagsenteret flere dager i uka.  
De to små dagsentrene på Forsettunet har liten kapasitet. Det er ikke mulig for brukerne å 
legge seg nedpå og hvile. Lokalene er ikke gode, men det er de vi har disponible nå. Det ene 
er drevet av tjenesten selv og det andre er i dag drevet på frivillig basis med lettere brukere.  
Rommene i «Søre» er egnet til dagsenteraktivitet og det er både fellesrom og kjøkken 
der.  Fire rom kan brukes til aktiviteter og to rom til brukere som trenger hvile midt på dagen. 
Det er etablert en sansehage utenfor denne delen av etasjen. (En sansehage er en tilrettelagt 
hage som er planlagt og organisert for å kunne tilby et utendørs terapeutisk miljø for personer 
med demens. Hagen er gjerne lukket og beskyttet, og det er lagt til rette for sensorisk 
stimulering, vandring og mosjon, og ulike aktiviteter.)  
Det trengs ikke noen ombygging. Rommene kan være som de er, slik at de kan gjenopprettes 
med enkle grep og tilbakeføres til vanlige sykehjemsplasser, hvis det skulle bli behov for det.  
  

Lokaler i tidligere legekontor 
Lokalene på Forsettunet som tidligere var legekontor, ble satt i stand som møterom / 
undervisningsrom da dr. Bræin flyttet ut. Forsettunet med over 60 ansatte har behov for rom 
til møter, samtaler og undervisning. Den perioden som hjemmetjenesten hadde midlertidig 
base der var undervisnings- og møterom et savn. Møterommet er nå på plass igjen.  
Lokalene er i praksis mest som en gang/hall å regne, fordi det er en av inngangene til 
Forsettunet og de to kontorene der er gjennomgangsrom. Det vil bli mye forstyrrelser der og 
dermed vanskelig å roe ned urolige brukere/pasienter. De tidligere kontorene er mørke og 
tunge med mange dører. Det er ikke mulig å lage noen form for sansehage utenfor disse 
lokalene. Det er også langt å gå rundt til nedsiden av huset til den eksisterende sansehagen. 
Demenskoordinatorens vurdering er at lokalene er uegnet til bruk for personer med demens.  
  

Økt innsats i hjemmetjenesten 
Det er vedtatt strategi å bygge opp kapasitet og kvalitet i hjemmetjenesten. Samtidig skal vi 
redusere de økonomiske rammene. Det betyr at vi må gjøre mindre av noe annet. Vi har god 
kapasitet på sykehjemsplasser sammenliknet med andre kommuner (bl.a. i kommunegruppe 
11). Hvis vi planlegger og gjennomfører hjemmetjenestene på en effektiv måte, vil vi ha 



  
 
 

  
 
 

 

overskudd av sykehjemsplasser. Og vi har i den senere tiden hatt ledige plasser i 
sykehjemmene. Dette gir oss mulighet til å redusere antall plasser.  
Sammenlikner vi oss med andre kommuner gir vår hjemmetjeneste «lite» (få timer) tjenester 
til mange, noe som fører til at det blir ekstra mye kjøring og liten tid til hver enkelt pasient. 
Det fører også til at vi ikke har kapasitet til å yte tjenester til pasienter med mer omfattende 
pleie- og behandlingsbehov hjemme. Vi har en del å gå på ved å endre profilen på 
tjenesteytingen i hjemmetjenesten. Det vil være begrenset hvor mye ressurser som kan 
allokeres til hjemmetjenesten.  
  

Praktiske konsekvenser for pasienter 
Alle sykehjemsplassene ses under ett. Det er viktig å understreke at det ikke er demensplasser 
som legges ned, det er sykehjemsplasser. Siden vi har ledige plasser i sykehjemmene vil de 
pasientene som ligger på rom i den aktuelle delen av Forsettunet, «Søre», bli tildelt plass i 
ledige rom i andre avdelinger. Dette er ikke uvanlig at vi flytter pasienter fra en avdeling til en 
annen, eller fra ett sykehjem til et annet, når diagnose og tilstand gjør det naturlig.  
  

Økonomi og personale 
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 foreslår vi å omdisponere plassene i gruppe «Søre». 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.  
  
Ved en slik omstrukturering sies ikke ansatte opp, men det er flere ansatte i Helse og mestring 
som nå (høsten 2019) går av med pensjon, og de vil ikke bli erstattet. De som nå jobber i Søre 
vil enten fortsette å jobbe i samme avdeling (i de to andre gruppene), i den andre avdelingen 
på Forsettunet, på Follebutunet eller i hjemmetjenesten. Det vil også være behov for 
bemanning på dagsenteret. Som vanlig ved omstillinger, får personalet som blir berørt, 
mulighet til å fremme ønsker om nytt arbeidssted.  
  
Sammenliknet med andre kommuner har vi som nevnt relativt dyre sykehjemsplasser og en 
«lite utbygd» hjemmetjeneste. I Kommunebarometeret for 2019 (tall for 2018) ligger vi som 
nr. 122 av 422 kommuner. Vi har altså gode tjenester, men det koster. Kommunebarometeret 
viser også at vi iverksetter vedtakene våre raskt. I kunnskapsgrunnlaget for utredning av helse 
og omsorg, beskrev Madsen i KS-Konsulent tjenesteprofilen vår slik: Tallene viser at 
Gausdal, i tillegg til en høy samlet ressursbruk, har en institusjonsorientert tjenesteprofil, dvs. 
bruker relativt mye ressurser på institusjonstjenester, og tilsvarende mindre på tjenester til 
hjemmeboende.  
  
Kommunebarometeret viser at vi har få korttidsplasser, dvs. at andelen pasienter på 
korttidsplass er lavt sammenliknet med landet for øvrig. Som nevnt er dette tall fra 2018 og 
dette har endret seg noe den siste tiden. Vi har nå større andel korttids-/ rehabiliteringsplasser 



  
 
 

  
 
 

 

enn før og dermed større «pasientgjennomstrømning» gjennom sykehjemmene. 
Rehabiliteringen fungerer bra og pasientene kommer hjem. Dette har ført til at vi har hatt 
ledige plasser i sykehjemmene den siste tiden.  
  

Økonomi 
En reduksjon på 6 sykehjemsplasser gir en innsparing på 3,8 mill. Da er både inntekter og 
utgifter regnet inn. Siden det er stort behov for dagsenterplasser for hjemmeboende personer 
med demens, er det det vi legger inn som alternativ bruk av «Søre». Dagsenterdrift er 
hjemmetjeneste, slik at en styrkning av dagsenterdriften er en styrkning av hjemmetjenesten. 
Men siden totalen skal ned, er det ikke allokert midler direkte til den «utekjørende» delen av 
hjemmetjenesten, men de vil indirekte merke at flere hjemmeboende pasienter med demens 
«holder seg bedre», altså utsetter utviklingen av demenssykdommen, og pårørende får en 
lettere hverdag ved at den demenssyke er flere timer og/eller flere dager på dagsenteret.  
  
Dagens dagsenterlokaler rommer 6 pasienter som er der korte dager. Dagsenteret er åpent 
bare fire dager i uka. Bemanningen er 1,35 årsverk fordelt på flere personer. Det er to 
personale til stede hver dag. På grupper med 4 - 6 pasienter må det være to personale slik at 
den ene alltid er til stede for å roe ned gruppa, når den andre følger pasient på toalettet, o.a. 
Med større og bedre egnet areal vil det ligge til rette for å kunne ta imot flere pasienter, 
pasientene kan ha lengre dager (inkludert både aktivitet, hvile og måltider) og dagsenteret kan 
holde åpent fem dager i uka. Man kunne (teoretisk) også økt til fem dager i uka i de 
eksisterende lokalene, men de er små og trange og gir dårlige arbeidsforhold for de ansatte.  
  
Vi har regnet økonomisk på flere alternative løsninger, men anser, i startfasen, at en løsning 
med 8 dagsenterplasser som driftes 5 fulle dager i uka som en god løsning for alle parter. Det 
gir: a) et godt tilbud til pasientene, b) et godt (lengre) avlastningstilbud til de pårørende og c) 
gode arbeidsforhold for de ansatte. I økningen av utgifter til dagsenterdriften ligger personell, 
skyss til og fra, egenandeler og renhold (som reduseres ift. sykehjem).  
  
Praktisk sett vil det være mulig å øke antall dagsenterplasser ytterligere når man kommer inn i 
nye lokaler, men demenskoordinator anbefaler at vi ikke starter med for store grupper. Større 
grupper kan føre til mer uro slik at pasientene får en dårlig opplevelse og nytteverdien går 
ned. Men i disse lokalene ligger det praktisk til rette for større grupper og dette vil vurderes 
fortløpende når de nye lokalene blir «innkjørt».  
 
Vi har som mål at vi innen 2021 tilbyr dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag. Men 12 
pasienter må det være tre personale til stede. Dette vil koste mer, men det vil gi tilbud til flere. 
Antall plasser som kan tilbys per uke øker da mye.  
  
Dagsenteret som er i drift i dag, har plass til seks pasienter fire (korte) dager i uka. Det gir 24 
plasser per uke.  
Med bruk av Søre, vil dette enkelt kunne økes til åtte plasser fem (lengre) dager i uka. Det gir 
40 plasser per uke.  
Tar man i bruk 12 plasser fem dager i uka gir det 60 dagsenterplasser per uke.  
Regnestykket under er basert på utvidelse av dagsenterdriften til 8 pasienter fem dager i uka:  



  
 
 

  
 
 

 

  
Innsparing i sykehjemsdriften:                                  3,8 mill. kr  
Økt kostnad ved utvidelse av dagsenterdriften:        0,4 mill. kr  
Besparelsen totalt vil være:                                       3,4 mill. kr  
  
Statstilskudd dagsenter utgjør kr. 518 000 for 2020. Dette tilskuddet får vi uavhengig av antall 
dagsenterplasser.  
  
Antall sykehjemsplasser reduseres fra 68 til 62. Med det begynner vi å nærme oss nivået til de 
kommunene vi sammenlikner oss med. Det er likevel en kjensgjerning at vi har dyrere 
sykehjemsdrift enn sammenlikningskommunene, så selve sykehjemsdriften må også 
effektiviseres.  

Demens vs. somatikk 
Den fysiske bygningsdelen med de seks plassene som legges ned, er en del av Forsettunet, og 
det er viktig å understreke at det er antall sykehjemsplasser som reduseres, ikke 
demensplasser. De to sykehjemmene samarbeider til daglig om fordeling av pasienter, selv 
om hovedvekten av pasienter med demens er på Forsettunet og hovedvekten av pasienter med 
somatiske sykdommer er på Follebutunet. Den nyeste delen av bygningsmassen på 
Follebutunet er tilpasset personer med demens, og når vi vet at over 80 prosent av pasientene i 
sykehjem har en demenssykdom, har alle ansatte erfaring med denne gruppen pasienter.  
  
Den demografiske utviklingen gjør at utfordringen med demens/kognitiv svikt vil øke. Men 
både fysisk aktivitet og kognitiv stimulering – altså mentale utfordringer, problemløsning, 
aktivitet og sosial stimulering – gir økt livskvalitet og bidrar til å utsette utviklingen av 
demens. Derfor er opphold på dagsenter et effektivt og godt tiltak.  
  

Oppsummert 
«Søre» med seks plasser, 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. Vi har som mål å tilby 
dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag, innen 2021. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
  

1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas 
i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 



  
 
 

  
 
 

 

4. Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag fra 2021.  

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 77/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
 
Delt ut i møtet:  

 Brev fra pensjonistlaga om sak 77/2019 
 Brev fra Gausdal demensforening om sak 77/2019 
  

Votering: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas 
i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 
4. Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter hver dag fra 2021.  

 
 


