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0. INNLEDNING  

BAKGRUNN OG MANDAT   
Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 bestiller kommunestyret en utredning knyttet til 

framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal være en del av grunnlaget inn mot neste 

strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og for rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel:  

«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik det 

framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Gausdal 

kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må 

ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. 

Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 

arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens 

samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer 

og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og 

omsorgsressurser.»  

Følgende skal som et minimum gjennomgås i utredningen  

GENERELT  

• Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 

mellom bl.a. institusjonstjenester – hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk helse – 

habilitering – o.a.  

HJEMMETJENESTEN  

• Styrking og videreutvikling gjennom  
nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

SYKEHJEM  

• funksjoner og funksjonsfordeling 
mellom somatikk og demens  

• fordeling av langtidsplasser  
og korttidsplasser  

• avlastning  

• behandling  

• rehabilitering  

• palliasjon  

• velferdsteknologi  

• konsekvenser og muligheter knyttet  
til avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 

BOFELLESSKAP  

• for eldre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

• for yngre med omfattende 
funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  

• for personer med psykisk 
utviklingshemming  

• for psykisk helse og rus 
OMSORGSBOLIGER  

• Antall, tilstand og behov  
DAGSENTER  

• for aktivisering  

• for avlastning  

• rehabilitering  
- innenfor både somatikk, 

demens og psykisk helse og rus  
 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID  

Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid. Nye samarbeid er for eksempel:  

• sterkavdeling for personer med demenssykdom   

• yngre med omfattende tjenestebehov (som alternativ til å kjøpe tjenester fra private aktører)  
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OM UTREDNINGEN   
Vi må vite hvor vi står for å finne vegen dit vi skal gå. Vi må altså ha et korrekt og godt 

kunnskapsgrunnlag før vi begynner omstilling og iverksetter effektiviseringstiltak. Helse og omsorg er 

en stor, omfattende og personaltung sektor som rommer mye kunnskap, erfaring, holdninger og 

ferdigheter som kommer innbyggerne til gode.  

Det er en stor jobb å sette sammen all faktakunnskapen vi må ha på plass for å lage utredningen. 

Kommunen har begrensa utredningskapasitet og må derfor både bruke noe tid på dette arbeidet, og 

vi må få ekstern bistand til å «se oss i kortene» og lage en korrekt tjenesteprofil. Vi har brukt 

seniorkonsulent Chriss Madsen i KS Konsulent til å gi oss en profil (status) på tjenestene, sett i 

forhold til kommuner det er naturlig at vi sammenligner oss med.  

Dokumentet er bygd opp på følgende måte:  

1. FØRINGENE er sammendrag av de viktigste statlige føringene fra Samhandlingsreformen til 

Leve hele livet. Så oppsummeres de regionale samarbeidene som gir føringer for vår 

kommune og de lokale føringene som er vedtatt av kommunestyret.  

2. BYGINGSMASSEN er et kort sammendrag som i hovedsak viser til vedlegget som gir oversikt 

over både størrelsen og tilstanden til byggene.  

3. STATUS og organisering viser antall årsverk og medarbeidere, og hvilke tjenester som ytes.  

4. PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID gir en kort innføring i noen av de pågående 

utviklingsprosessene.  

5. TJENESTEPROFILEN er KS Konsulents beskrivelse av dekningsgrad, kostnader og kvalitet på 

tjenestene og hvordan våre prioriteringer (hvordan ressursene brukes) er sammenliknet med 

andre kommuner.  

6. FRAMSKRIVNINGER er et kapittel som viser status på hvordan vi bruker ressursene og hvilke 

prognoser dette gir for framtida.  

 

Begreper og forkortelser – noen eksempler:  

• hol = helse- og omsorgstjenesteloven  

• pbl = pasient- og brukerrettighetsloven  

• Hdir = Helsedirektoratet  

• HOD = Helse- og omsorgsdepartementet  

• KS = Kommunenes interesseorganisasjon  

Når faguttrykk eller engelske begreper brukes, 
er det fordi det ikke finnes dekkende norske 
ord eller begreper for saken/fenomenet. 
Spesielle begreper er forklart i parentes.  
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1. FØRINGENE  

STATLIGE FØRINGER  
Det er mange statlige føringer som har betydning for måten vi innretter oss på i kommunene. Når 

disse skal oppsummeres, er det et spørsmål om hvor langt tilbake det er naturlig å gå. Den 

stortingsmeldingen som har hatt de største konsekvensene for kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

er uten tvil Samhandlingsreformen. Da velger vi å begynne med den.  

2009: St.m. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på 
rett sted – til rett tid  
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Bakgrunnen var erkjennelsen av at helse- og 

omsorgstjenestene var blitt for fragmenterte og var i ferd med å bli for kostbare. Flere utredninger 

har påpekt behovet for bedre samhandling og samordning, særlig mellom 

spesialist- og primærhelsetjenesten. Reformen inneholder et bredt sett 

virkemidler, både rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske.  

Samhandlingsreformen ble sagt å være en retningsreform som skulle: 

• vise vei framover og gi helsetjenesten ny retning, • forebygge framfor bare 

å reparere, • tidlig innsats framfor sen innsats (proaktiv framfor reaktiv) 

• den skulle få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen og • flytte tjenester nærmere der 

folk bor. • Kommunene skulle få flere oppgaver og penger til å utføre dem.  

Det siste har vist seg å være en sannhet med modifikasjoner, for reformen har ført til flere oppgaver 

for kommunene, men uten at pengene har fulgt med. Samarbeidsavtalene som ble inngått mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene har gitt sykehusene mulighet til å skrive ut pasienter raskere 

fordi kommunene plikter å ta imot dem – eller betale for oppholdet i sykehuset. Utskrivningsklare 

pasienter er det som har skapt størst uenighet, men her er det sykehuset som har definisjonsmakta.  

Et av de overordnede målene for samhandlingsreformen var å utvikle mer helhetlige og koordinerte 

helse- og omsorgstjenester. Virkemidlene var samarbeidsavtalene mellom kommuner og 

helseforetak, utvikling av gode modeller for sammenhengende pasientforløp, og økt bruk av IKT-

baserte informasjonskanaler mellom aktørene. Når det gjelder pasientforløpsbeskrivelser, begynte 

flere kommuner og foretak å utarbeide diagnosebaserte pasientforløp, men disse ble opplevd som 

lite tilpasset den kommunale virkeligheten (for spesialisert i forhold til det lokale pasientgrunnlaget) 

og ble ikke benyttet i praksis. Derimot synes diagnose-uavhengige pasientforløp å passe bedre, særlig 

for pasientgrupper med multisykdom. Mange eldre har jo flere sykdommer.  

Samhandlingsreformen har vært et virkemiddel til å få kommunene til å prioritere arbeidet med 

folkehelsefremmende og sykdomsforebyggende temaer høyere, gjennom økonomiske insentiver, 

tydeliggjøring av den lovpålagte plikten, samt veiledning.  

Siden 2016 har kommunene hatt ansvar for å gi tilbud til pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp, hvor kommunen skal ha mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg. Disse 

kommunale akutte døgnplassene (KAD) skulle redusere behovet for akutte innleggelser i sykehus. 

Dette er en av delene av reformen som ikke har fungert etter forventningene. Men reformen har ført 

til utstrakt interkommunalt samarbeid, både når det gjelder KAD, intermediærsenger og legevakt, 

fordi mindre kommuner ikke har kompetanse eller kapasitet til å drifte dette i egen regi.  
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2011: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg – Hagen-utvalget  
Den kommunale omsorgstjenesten dekker nå hele livsløpet fra barn og unge til 

voksne og eldre med en rekke ulike problemer, diagnoser og 

funksjonshemminger. Tjenesten har vært i sterk vekst, fått mange nye 

brukergrupper og påtatt seg en rekke nye oppgaver de siste 25 årene. Slik er den 

blitt en omsorgstjeneste for alle som har behov for bistand og assistanse, hjelp og 

pleie. Utredningen peker på de muligheter nye sosiale medier og ny 

kommunikasjonsteknologi gir for bekymringsreduksjon, trygghet, veiledning, kontakt og oppfølging i 

forholdet mellom brukere, pårørende og hjelpeapparat. Den legger stor vekt på opplæring og 

kompetansetiltak, organisasjonsutvikling og utvikling av samarbeidsarenaer for innovative 

kommuner og fagmiljø. Ut fra dette har utvalget fem forslag:  

1. «Næromsorg»: Å mobilisere ressurser og sette samspillet med familien, det sosiale 

nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten.  

2. Teknologistøtte til omsorgen: Videreutvikle trygghetsalarmen til en trygghetspakke som 

inkluderer tilrettelegging for smarthus, ta i bruk moderne kommunikasjonsteknologi og 

sosiale medier for å ta kontakt med helse- og sosialtjenesten, redusere ensomhet, holde 

kontakt med familie og venner og delta i brukerfora. Ta i bruk teknologi som stimulerer, 

underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen.  

3. Boliger og nærmiljø: Gjøre boliger og omgivelser gode å bli gamle i. Dette gjelder først og 

fremst den ordinære boligmassen av eneboliger, rekkehus og leiligheter.  

4. Innovasjon: Innovasjon i omsorg vil først og fremst foregå lokalt i den enkelte kommune, 

med nærhet til brukerne og folkevalgt ansvar for tjenestene. Det er derfor viktig å gi 

kommunene risikoavlastning og skjermede økonomiske ordninger for å styrke innovasjons-

evnen, prøve ut nye arbeidsformer og finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på.  

5. Næringsutvikling: Etterspørselen etter hensiktsmessige boligløsninger, aktivitetsinnhold og 

velferdsteknologiske virkemidler vil øke både fra husholdninger og fra den kommunale 

omsorgssektoren. Utredningen peker på at dette kan gi potensialer for næringsutvikling for 

leveranser til omsorgsfeltet.  

Hagen-utvalget lanserer også sju prinsipper for aktiv aldring:  

1. Aktiv aldring gjelder all aktivitet som gir mening og velvære både for den enkelte, familien, 

lokalsamfunnet og storsamfunnet, og er ikke begrenset til betalt arbeid eller produksjon. 

2. Aktiv aldring omfatter alle eldre, også de som av ulike grunner er skrøpelige eller avhengige 

av andre.  

3. Aktiv aldring er først og fremst et forebyggende konsept og involverer derfor alle 

aldersgrupper gjennom hele livsløpet.  

4. Å opprettholde solidariteten på tvers av generasjonene er et grunnleggende trekk ved aktiv 

aldring. 

5. Aktiv aldring innebærer både rettigheter og plikter. 

6. En strategi for aktiv aldring må fremme deltakelse og empowerment (myndiggjøring).  

7. Et konsept for aktiv aldring må respektere kulturelle ulikheter og fremme mangfold. 

Hvorfor satse på velferdsteknologi? Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet 

med fremtidens demografiske utfordringer. Men også i det helsefremmende arbeidet og som et av 

flere verktøy for å forebygge fall, ensomhet og kognitiv svikt. Hovedgrunnene for å satse på 

velferdsteknologi er at velferdsteknologi: • Kan bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre 

eget liv og helse bedre, basert på egne premisser. • Kan bidra til at personer med behov for helse- og 

omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til 
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sykehjem for kortere eller lengre tid. • Vil kunne bygge opp under målsetningen om et universelt 

utformet samfunn innen 2025. • Kan bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til 

bedre arbeidsmiljø. • Kan bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer for 

samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv. • Kan bidra til 

innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre velferdsaktører. 

• Kan gi offentlig og privat verdiskapning og utvikle seg til en ny viktig innenlands- og eksportnæring. 

• Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt.  

2013: St.m. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg  
Meldingen bygger i stor grad på Hagen-utvalget og danner grunnlaget for satsingen på 

velferdsteknologi. I meldingen heter det bl.a. at bruk av velferdsteknologi kan gi mennesker mulighet 

til å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til 

tross for nedsatt funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette 

institusjonsinnleggelse. Teknologi kan bidra til å forsterke sosiale nettverk og 

mobilisere til økt samspill med tjenestene, nærmiljøet, familie og frivillige. 

Dermed kan den også frigjøre ressurser i omsorgstjenesten som i større grad 

kan brukes i direkte brukerrettet arbeid.  

For å utnytte det mulighetsrommet velferdsteknologi gir, må det legges til 

rette for at kommunene i større grad kan ta velferdsteknologiske løsninger i bruk. Derfor settes det i 

verk et nasjonalt program for utvikling og innføring av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av 

tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. 

Økt bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å: 

• forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag 

• øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring  

• øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk, og mulighet til å holde løpende 

kontakt med hverandre og med hjelpeapparat 

Velferdsteknologiprogrammet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende 

arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenestene der folk bor. Programmet skal 

også bygge på kommunenes lokale forutsetninger og ivareta behovet for at velferdsteknologiske 

løsninger og tjenesteinnovasjon skal ses i sammenheng. Programmet skal legge til rette for nye 

arbeids- og samarbeidsformer mellom kommuner, brukere, pårørende, nærmiljøet, frivillige, 

spesialisthelsetjenesten og næringslivet.  

2013: Nasjonalt velferdsteknologiprogram  
Stortinget/Regjeringen ga i 2013 kommunene i oppdrag å prøve ut og implementere 

velferdsteknologiske løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Oppdraget følger opp 

Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg». Oppdragets hovedfokus var velferdsteknologiske 

løsninger som kunne bidra til at mennesker ble gitt trygghet for å kunne bo lengre hjemme. 

Helsedirektoratet anbefalte i 2014 at kommunene burde starte overgangen fra 

analoge til digitale trygghetsalarmer. Dette var oppstarten på digitaliseringen 

av hjelpemidler innenfor helse- og omsorgssektoren.  

• Regjeringen har satt som mål at velferdsteknologi skal være en 

integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.  

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og 

Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Kommuner som 
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har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, skal ha utviklet kunnskap og verktøy som 

gjør det mulig å sette i gang de nødvendige endringsprosessene. Velferdsteknologi kan gi bedre 

tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og 

personer med nedsatt funksjonsevne. Meld. St. 15, Leve hele livet, beskriver Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram som ett av grunnlagene for kvalitetsreformen, ved å si at:  

TRYGGHET OG MESTRING: Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at brukerne i større 

grad blir en ressurs i eget liv. Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bevare livskvalitet, mestring og 

selvstendighet lenger. Det gir også eldre mulighet til å bo hjemme lenger. Økt bruk av 

velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av 

tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Som del av velferdsteknologiprogrammet, har flere 

kommuner prøvd ut teknologier for trygghet og mestring, blant annet varsling- og 

lokaliseringsteknologi, fallsensorer, elektroniske medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser. 

Resultatene fra utprøvningen er så gode at departementet anbefaler kommunene å ta i bruk dette.  

AVSTANDSOPPFØLGING: Ved medisinsk avstandsoppfølging får pasienter med kroniske lidelser 

oppfølging hjemme via nettbrett og mobile sensorer. Pasienter og brukere forteller om bedre 

kontroll på egen helse, mer frihet og trygghet, og færre legebesøk og sykehusinnleggelser. Og 

kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft.  

MOTVIRKE ENSOMHET: Teknologi kan mobilisere eldre og pårørende på måter som motvirker 

ensomhet og styrker det sosiale nettverket. Gjennom teknologi kan man legge til rette for 

møteplasser og samhandling mellom generasjoner. Resultater så langt viser at eldre kan bli mindre 

ensomme ved å få opplæring i informasjonsteknologi. En positiv effekt er at de føler seg mer 

inkludert i samfunnet når de mestrer digitaliserte ordninger som banktjenester og selvangivelse.  

2014: Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid (Hdir)  
Kommunenes har ansvar for at personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer og 

lidelser får utredning, diagnostisering og behandling (hol §3-2).  I tillegg legges det vekt på at 

forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale helse- og 

omsorgtjenesten (Sammen om mestring, Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og 

rusarbeid for voksne,2015).  

Veilederen peker på at brukeren skal være viktigste aktør. Økt brukerinnflytelse 

fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til 

samarbeidet med brukeren. Barn som pårørende skal ivaretas ut fra sine egne 

behov og er et ansvar både for kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Pårørende skal informeres og sikres nødvendig støtte og avlastning. Sentrale perspektiver som 

empowerment (myndiggjøring) og recovery (selvbestemmelse og selvstyring) bør prege tjenesten. 

Målet for arbeidet er at brukerne skal ta egne ressurser i bruk, ta ansvar for eget liv og mestre 

hverdagen. 

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid skal også bidra til å bedre levekår. Tjenesten skal forebygge 

og redusere problemutvikling og fremme brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, 

hindre frafall i skole, sosial inkludering, personlig økonomi, bistand i bolig m.m. Kommunen må sørge 

for god informasjon og lett tilgjengelige tjenester, også for de som ikke oppsøker hjelp. Kommunen 

bør tilby et variert utvalg av lavterskeltilbud (nettbaserte selvhjelpskurs, nettbaserte 

depresjonsmestringskurs, osv.) som en del av sitt helhetlige tjenestetilbud. Psykologkompetanse bør 

inngå i kommunens tjenestetilbud. Brukerstyrt tilbud, ambulante og aktivt oppsøkende tjenester, 
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hvor kommune og spesialisthelsetjenesten jobber sammen om å gi samtlige tjenester (FACT-

modellen) bør tas i bruk og videreutvikles til brukere med alvorlige og langvarige lidelser (Sammen 

om mestring, 2014). 

Psykiske vansker og psykiske lidelser pekes ofte på som landets størst helseutfordring 

(Folkehelseinstituttet). Statlige føringer legger vekt på at kommunene må ta et hovedansvar for å ha 

et tilbud til personer med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli 

milde og kortvarige.  40 % av langtidsfraværet skyldes psykiske lidelser. Halvparten av dette fraværet 

skyldes angst og depresjon. Siden mildere forløp (angst og depresjon) slik sett koster samfunnet 

store summer, vises det til at det vil vær lønnsomt å etablere tilbud som hjelper disse. Samtidig som 

kommunen kan være tjent med å spisse tilbud til denne målgruppen, er det store udekkede behov i 

kommunene til brukere med alvorlige psykiske lidelser og/eller alvorlige rusutfordringer. Det er 

relativt lett å hjelpe de som ikke har lette og forbigående psykiske problemer, men vanskelig å hjelpe 

de som har alvorlig psykisk lidelse. Kommunene må kritisk vurdere hvordan de disponerer finansene 

for å sikre best mulig tilbud til alle innbyggere i kommunen. En bør ha lett tilgjengelig informasjon til 

de som ikke oppsøker tjenesten, men som sliter med lette og forbigående psykiske vansker. Her 

finnes det effektive e-læringsverktøy og selvhjelpskurs på nett, som tjenesten kan henvise til på sine 

hjemmesider. Dermed kommer en inn tidlig og kan hjelpe mange, og kan prioritere ressursene til de 

som behøver det mest. 

I årets utgave av «Helsepolitisk barometer» synes det som om kommunene har et 

markedsføringsproblem når det gjelder informasjon om tilbudet om psykisk helsehjelp (Kommunal 

rapport, 28.03.19). Kommunene må finne ut hvordan tilbudet om psykisk helsehjelp kan bli bedre 

kjent, slik at f.eks. lavterskel nettbaserte tilbud er tilgjengelig for innbyggerne. Slik informasjon kan 

legges ut på tjenestens hjemmeside, og mange kan få hjelp av slik tilbud – uten å ha annen kontakt 

med tjenesten. En må også forbedre informasjon på ulike andre tilbud på tjenestens hjemmeside og 

satse på enkel og rask tilgang til ulike tjenester, f. eks. ved at en kan melde seg på ulike kurs 

(depresjonskurs, søvnkurs m.m.) direkte på tjenestens hjemmeside.  

2015: St.m. nr. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet  
Regjeringen vil skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som 

arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse.  

KOMPETANSE 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer med å 

tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig mer komplekse 

helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Regjeringen forslår derfor 

flere tiltak for å øke de ansattes kompetanse. 

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene gjør mer enn å yte omsorg. De diagnostiserer og behandler 

sykdom og hjelper mennesker til å mestre kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Skal vi heve 

kvaliteten på tjenestene, må vi heve kompetansen til de som gjør jobben, sier Høie. 

VIKTIGE TILTAK 

• Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de 

trenger.  

• Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister eller 

under spesialisering i allmennmedisin. Innretning skal utredes nærmere.  
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• Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale helse- 

og omsorgssektoren.  

• Utrede om det skal etableres nye brede kliniske videreutdanninger på mastergradsnivå.  

LEDELSE 

Tilsyn viser at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og omsorgstjenestene. For at brukerne 

og pasientene skal få koordinerte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet må det også stilles høye 

krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte deltjeneste, men på øverste nivå i kommunen. 

- Vi trenger et lederløft. Skal vi arbeide smartere og bruke ressursene bedre, er vi avhengig av godt 

lederskap på alle nivåer i kommunen. Regjeringen vil derfor bedre tilgangen til lederutdanninger og 

stille tydelige krav til ledelse, sier Høie 

VIKTIGE TILTAK 

• Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene.  

• Legge til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal 

ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 

• Videreføre arbeidet med ledelse i kvalitetsavtalen med KS. 

NY ORGANISERING  

Brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det 

gjelder særlig for personer med store behov. Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre 

sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre organisert.  

- Pasienter og brukere har sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt/tverrfaglig 

kompetanse. Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra 

diagnoser og deltjenester. Vi legger derfor frem en rekke tiltak som skal legge til rette for bedre 

koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, sier Høie.   

VIKTIGE TILTAK 

• Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene. 

• Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og 

finansieringsordninger. Endringer skal utredes først. 

• Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte 

behov  

2015: Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020  
Omsorg 2020 skal bidra til en langsiktighet i arbeidet med å styrke kapasiteten, kompetansen og 

kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dokumentet kan 

fungere som et grunnlagsmateriale for kommunene i deres planlegging og 

utvikling av helse- omsorgssektoren. 

Omsorg 2020 ble presentert samtidig med at regjeringen la fram 

stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 

Sammen med Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter, gir den et utfyllende bilde av 

utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Noen av 

hovedpunktene er:  
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• En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste vil kreve faglig omstilling, systematisk kvalitets-

forbedringsarbeid, god kompetanse, faglig og strategisk lederskap og tverrfaglig samarbeid.  

• Tjenestene skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, og være 

inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer.  

• En sterkere hjemmetjeneste som kan bidra til å utsette institusjonsinnleggelse.  

• Det er behov for nye innovative løsninger, å ta i bruk ny teknologi og nye faglige metoder.  

• Det er først og fremst i kommunene dette innovasjons- og fornyingsarbeidet må foregå, og 

det vil skje i samspillet mellom ulike omsorgsaktører og både offentlige og private fag- og 

kompetansemiljøer.  

• Moderne og godt utstyrte lokaler er avgjørende for effektiv drift og godt arbeidsmiljø.  

2015: Demensplan 2020  
Målet med planen er å skape et mer demensvennlig samfunn som tar vare på og integrerer personer 

med demens i fellesskapet. Planen løfter fram tiltak som lovfesting av 

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, brukerskoler 

for personer med demens og modeller for systematisk oppfølging etter 

diagnose. Andre tiltak er modeller for hjemmetjenester til personer med 

demens og pårørendeskoler.  

• Regjeringen sendte i 2018 på høring forslag til endring av lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til 

hjemmeboende personer med demens.  

• Prop. 66 L (2018-2019), tilråding fra HO-Dept., ble godkjent i statsråd 5. april 2019. I 

proposisjonen skriver regjeringen ved eldreministeren: Stadig flere rammes av demens. Både 

for den som har sykdommen og for pårørende er det viktig med meningsfulle og gode 

opplevelser i hverdagen. Et godt dagaktivitetstilbud bidrar til dette og kan øke livskvaliteten 

til personer med demens. (…) Vi må få lov til å være hele mennesker også når vi har en 

demensdiagnose. Å bruke egne ressurser gjør det lettere å leve med sykdom. Vi trenger 

derfor et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og interesser. Det 

kan også bidra til å utsette behovet for en sykehjemsplass.  

• Lovplikten skal tre i kraft 1. januar 2020.  

2015: Kompetanseløftet 2020  
Regjeringen vil ha en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte som kan 

gi god helsehjelp og omsorg. Riktig kompetanse på riktig sted er avgjørende for at brukerne skal få 

gode helse- og omsorgstjenester. Personell i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene trenger i mange tilfeller høyere og bredere 

kompetanse enn i dag. Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for 

rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene fram mot år 2020. Kompetanseløftet 2020 er en 

oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 

– nærhet og helhet (primærhelsetjenestemeldingen), Omsorg 2020 (regjeringens plan på 

omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020) og Prop. 15S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. 

Kompetanseløft 2020 består av seks strategier:  

• Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell  

• Sikre at grunn- og videreutdanningene har god kvalitet og er tilpasset tjenestens behov  

• Heve kompetansen hos de ansatte med mål om styrket forskning, innovasjon og 

kunnskapsbasert praksis  
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• Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon  

• Bidra til god praksis, faglig utvikling, større faglig bredde og kunnskapsspredning  

• Bidra til bedre ledelse gjennom målrettet satsing på økt lederkompetanse  

2015: Nasjonal strategi for frivillig arbeid  
Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og 

omsorgsfeltet 2015–2020. Strategien skal legge til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig 

sektor og bidra til å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgssektoren. Et viktig mål med 

strategien er å styrke den enkeltes sosiale nettverk og redusere ensomhet.  

De fire hovedgrepene i strategien er:  

• Mobilisering. Frivillige må mobiliseres i alle aldre og fra alle befolkningsgrupper. 

Frivillige organisasjoner bygger sosiale nettverk og kan forebygge og motvirke 

ensomhet. Folk bør ha mulighet til å bidra med det de kan, når de kan. 

Frivilligsentralene kan bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for 

lokal frivillig virksomhet.  

• Samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen. Partene vil legge til 

rette for møteplasser mellom kommuner, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og frivillige 

enkeltpersoner der man gjennom dialog kan se behov og muligheter og stimulere til økt rekruttering 

av frivillige.  

• Kompetanse, utvikling og innovasjon. Partene ønsker å legge til rette for en god forankring i 

kommunen og bidra til at samhandlingen mellom kommuner og frivillige aktører inngår i den 

helhetlige planleggingen og utviklingen av lokalsamfunnet.  

• Forenkling og tilrettelegging. Partene ønsker at det stimuleres til at kommuner inngår samarbeid 

med frivillige organisasjoner på helse- og omsorgsfeltet og til at det arbeides for å gjøre 

tilskuddsordninger så hensiktsmessige som mulig. Det skal jobbes for å gjøre tilskuddsordninger 

ubyråkratiske, slik at mest mulig tid og ressurser kan brukes på aktivitet og at søknads- og 

rapporteringsfrister settes slik at tilskuddsmottakere får nok tid til å bruke offentlig støtte på en god 

måte.  

KOMMENTAR: I Tidsskrift for velferdsforskning (nr. 1-2019, Universitetsforlaget) refereres det til 

universtitslektor/stipendiat Nina B. Andfossens studie om samarbeidsdrevet innovasjon. Studien 

peker på at den statlige strategien representerer et organisasjonsnivå (den organiserte frivilligheten), 

og dermed ekskluderer den største bidragsyteren i det nåværende samarbeidet, de uformelle 

omsorgsgiverne, fordi de representerer enkeltindivider. For et fremtidig samarbeid mellom ulike 

aktører i omsorgstjenestene er det viktig at en ser at den største ressursen er uorganisert, og at de 

uformelle strukturene må møtes på de uformelles premisser, nettopp fordi de er frivillige.  

2016: NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 
rettigheter for personer med utviklingshemming  
Stortingsmelding 45 (2012-2013) Frihet og likeverd, kom i 2013. 

Formålet med meldingen var å vurdere i hvilken grad de politiske 

ambisjonene fra Ansvarsreformen, som ble gjennomført i perioden 

1991-1995, var gjennomført i praksis for personer med utviklings-

hemming. Stortingsmeldingen konkluderte med at målene ikke var 

oppnådd, og at utviklingen på enkelte områder var gått i feil retning. Et enstemmig Storting nedsatte 

da et utvalg, Rettighetsutvalget, som leverte sine svar i NOU 2016: 17 På lik linje.  
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Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene 

skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, 

på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre:  

1. selvbestemmelse og rettssikkerhet  
2. inkluderende og likeverdig opplæring  
3. arbeid for alle  
4. god helse og omsorg  

5. eget hjem  
6. kompetanse og kunnskap  
7. koordinerte tjenester  
8. målrettet styring  

 

Gjennom en endring av Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 

den 1.5.2018, ble definisjonen av habiliteringsbegrepet endret til:  

§ 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i 

den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede 

samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. 

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.  

Målgruppen for habilitering er barn og ungdom med medfødte eller tidlig 

ervervet skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse, og voksne personer hvor 

den tidlig ervervet skade eller sykdom, i hovedsak, også medfører kognitiv 

funksjonsnedsettelse. (NAKU, kunnskapsbanken.)  

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens 

psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Personer med nedsatt funksjonsnedsettelse 

kan deles inn i følgende hovedgrupper:  

 • Personer med synshemming  • Personer med utviklingshemming 

 • Personer med hørselshemming  • Personer med psykososiale  

 • Personer med bevegelseshemming   funksjonsnedsettelser.   

2016: St.m. nr. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan  
- Ny nasjonal helse- og sykehusplan skal legges fram ila. 2019.  

I innledningen til planen skriver helse- og omsorgsministeren bl.a.: Vi blir flere, vi blir eldre og vi 

bosetter oss mer i byer og tettsteder. Noen sykdommer blir mindre truende, andre vokser i omfang. 

Vi kan behandle mer og flere. Utfordringen som dette gir for helsetjenesten, er svært omfattende. 

Det å bare fortsette som nå er ikke et bærekraftig alternativ. Vi må ha en konkret plan for å ruste 

helsetjenesten for framtiden. 

Hovedpunkter i planen er: Trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor. Nasjonal 

helse- og sykehusplan handler om: • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling 

og utvikling av helsetjenesten, • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden 

sin riktig, • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team og • kvalitet utvikler 

helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet. De viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan er:  

• Styrke pasienten  

• Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling  

• Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten  

• Nok helsepersonell med riktig kompetanse  

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

• Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus  

• Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  
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Den nye planen som kommer i 2019, vil ha følgende hovedtema:  

• Kompetanse  • Teknologi  • Samhandling  • Psykisk helse.  

Ett punkt kan vi særlig merke oss fra Regjeringens helsepolitiske plattform:  

• Samhandling mellom kommunene og sykehusene vil bli ett av hovedtemaene i neste 

nasjonale helse- og sykehusplan, og i den forbindelse er det viktig å ha en god prosess med 

kommunene (KS) for å sikre deres perspektiv i arbeidet.  

2016: St.m. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge  
Denne meldinga er «altomfattende», men sier også noe spesifikt om bruk av IKT i helse- og 

omsorgssektoren: Helsenorge.no er helse- og omsorgstjenestens portal for 

helseinformasjon og selvbetjeningsløsninger for befolkningen. Portalen ble åpnet 

15. juni 2011 og er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i 

helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, 

sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.  

Helsenorge.no skal utvikles videre til å bli den sentrale veiviseren til helsetjenester, med interaktive 

tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fra helsenorge.no kan man logge inn på «Min helse» og få 

tilgang til flere personlige tjenester.  

2017: Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (HOD)  
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019) gir en oversikt over 

hovedutfordringer på dette fagfeltet, og fastlegger strategier for å møte disse. 

Samhandlingsreformen varslet at kommunene måtte ta et større ansvar for 

rehabilitering. Tilbud og kompetanse skulle bygges opp i kommunene – dette 

for å medvirke til å bygge ut kommunale rehabiliteringstilbud til innbyggerne, 

og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 

Dette er i dag en realitet. Med kortere liggetid i sykehus har kommunene fått 

flere oppgaver og større ansvar for opptrening og rehabilitering. Det har vært knapphet på tid til å 

bygge opp ny kompetanse, i tillegg har mange kommuner fått kjenne konsekvensen av at 

sengeplasser til rehabiliteringsformål bygges ned i spesialisthelsetjenesten.  

Vi har i dag en befolkning som lever lengre (flere eldre), og flere innbyggere som lever med kronisk 

sykdom. Den medisinske utviklingen gjør at flere reddes etter store ulykker og traumer. Flere lever i 

egen bolig og må mestre livet med funksjonsnedsettelser. Statlige føringer peker på at det er i 

kommunen livet leves, og der skal også de mest nødvendige tjenestene brukeren har behov for, 

finnes. Ut fra dette på vil det være en fordel at tilbud til store pasient- og brukergrupper i hovedsak 

utvikles i kommunene.  

En forutsetning for et godt rehabiliteringstilbud er koordinering og samarbeid mellom tjenestene. 

Det gjelder internt i kommunene og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Nye oppgaver 

krever også utvikling av ny kompetanse eller overføring av kompetanse mellom nivåene i 

helsetjenesten. Et godt kommunalt tilbud og et godt tilbud for brukerne, krever ikke nødvendigvis 

(bare) større kapasitet, men fremfor alt endrede arbeidsformer og innretning av tilbudet. Det er også 

behov for større faglig bredde og bedre kompetanse på et høyere faglig nivå hos tjenesteyterne i 

kommunene. Og fremfor alt, tjenestene må støtte opp under, og utløse, alle de ressursene som ligger 

hos brukerne, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet. 

Statlige føringer, som det vises til i Opptrappingsplanen (2017-2019), legger vekt på at det må jobbes 

annerledes enn i dag. Dagens arbeidsformer fører til at mange brukere med kronisk sykdom og med 

store og sammensatte behov, ikke får tett nok oppfølging og god nok opplæring til egenmestring. 
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Manglende systematikk i kommunal tverrfaglig kartlegging rammer mange brukergrupper. Når 

brukerne ikke fanges opp i tide, øker risikoen for dårlig egenmestring og funksjonsfall som kunne 

vært unngått (og krever dyre kompenserende tiltak). Opptrappingsplanen peker på at brukerne må 

involveres, og de må få tilstrekkelig bistand og opplæring til å leve med og mestre sykdom. En faglig 

omlegging med større vekt på aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsmestring står sentralt i statlige 

føringer for rehabiliteringsfeltet. Tidlig innsats står også sentralt, for ved å komme inn tidlig med 

rehabiliteringstiltak vil brukerne få et bedre liv og penger spares.  

2018: St.m. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre  
Samfunnet vil framover bli preget av at vi blir flere eldre, at andelen eldre i befolkningen vil øke, og at 

det etter hvert vil bli en sterk vekst blant de eldste eldre. På nasjonalt nivå dobles både andelen og 

antallet som er 80 år eller mer, fram mot 2040. I tillegg vil framtida kunne innebære mangel på både 

arbeidskraft, pårørende og frivillige som er villige til å påta seg omsorgsoppgaver. Den største 

utfordringen vil kanskje være økende regionale forskjeller knyttet til de demografiske endringene. 

I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i mange distriktskommuner kunne være over 65 år. 

De fleste eldre i Norge lever gode liv. De former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale 

fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. De bidrar med sine ressurser i 

jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt. Alle eldre bør fortsatte å ha disse 

gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det offentlige må trå til med et 

omsorgstilbud. Ute i lokalsamfunnene finnes det gode løsninger som sikrer dette. Men mange av de 

gode løsningene blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Derfor blir ikke tilbudet godt nok 

og kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye. Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete 

og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag:  

1. et aldersvennlig Norge 

2. aktivitet og fellesskap 

3. mat og måltider 

4. helsehjelp 

5. sammenheng i tjenestene 

På hvert av innsatsområdene legger reformen fram fem utfordringer og fem forslag til løsninger, som 

alle viser til lokale eksempler. Løsningene som legges fram i denne stortingsmeldingen, er forslag til 

endringer som kommunene kan tilpasse lokale forhold og behov i samarbeid med andre 

tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Målet med meldingen er:  

• Med «Leve hele livet» skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.  

I utarbeidelsen av meldingen ble det gjennomført dialogmøter rundt i landet. Ett av problem-

områdene som ble beskrevet var overganger og brudd i pasientforløp, særlig for eldre. Utfordringene 

beskrives slik: Tjenestene har lite personsentrert tilnærming, lite avlastning og støtte til pårørende, 

lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og usikkerhet om eller når hjelpen 

kommer, mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i kommunene, og lite 

kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene.  

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er økt trygghet og forutsigbarhet i 

pasientforløpet til eldre og deres pårørende:  

• Møte den enkeltes behov  

• Avlastning og støtte til pårørende 

• Færre å forholde seg til og økt kontinuitet  
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• Mykere overgang mellom hjem og sykehjem 

• Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus 

STRATEGIENE OG VIRKEMIDLENE:  

1. ALDERSVENNLIG SAMFUNN  
o Planlegg egen alderdom  
o Eldrestyrt planlegging  
o Nasjonalt nettverk  
o Partnerskap på tvers av 

sektorer  
o Seniorressursen  

2. AKTIVITET OG FELLESSKAP  
o Gode øyeblikk  
o Tro og liv  
o Generasjonsmøter  
o Samfunnskontakt  
o Sambruk og 

samlokalisering  

3. MAT OG MÅLTIDER  
o Det gode måltidet  
o Måltidstider  
o Valgfrihet og variasjon  
o Systematisk ernæringsarbeid  
o Kjøkken og kompetanse 

lokalt  

4. HELSEHJELP  
o Hverdagsmestring  
o Proaktive tjenester  
o Målrettet bruk av fysisk trening  
o Miljøbehandling  
o Systematisk kartlegging og oppfølging 

5. SAMMENHENG I TJENESTENE  
o Den enkeltes behov  
o Avlastning og støtte til pårørende  
o Færre å forholde seg til, økt kontinuitet  
o Mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem  
o Planlagte overganger mellom kommuner og 

sykehus  

Gjennomføringen av reformen er planlagt å gå over fem år:  

2018: NOU 2018:16 Det viktigste først – Prinsipper for prioritering  
Ny prioriteringsveileder (NOU 2018:16): Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten:  

Å prioritere betyr å sette noe framfor noe annet. Beslutningstakere i 

helse – omsorgssektoren må ofte ta vanskelige beslutninger som handler 

om å prioritere mellom ulike tjenesteområder. Ansatte må disponere 

arbeidsdagen til beste for pasienter og brukere. Prinsipper og prioritering 

gir kjøreregler for disse valgene. Det er med andre ord ikke spørsmål om 

en skal prioritere, men hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for 

beslutningen som tas.  

Prioriteringsbeslutninger skjer både på faglig, administrativt og politisk nivå. Prioriteringer på politisk 

og administrativt nivå handler om fordeling av ressurser innad i helse- og omsorgstjenesten og 

mellom omsorgstjenesten og de øvrige sektorene kommune har ansvaret for. 

Prioriteringsbeslutninger på faglig nivå dreier seg om beslutninger når pasienten/brukeren har behov 

for bistand, vurderinger og tildeling av tjenester, og vurderinger om behandling, oppfølging og tiltak 

mot enkeltpasienter og brukere. 

Prinsippene for prioritering på faglig nivå skal bidra til at ressursene brukes der de gir størst nytte og 

på dem som trenger det mest. Kriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten er nytte, 

ressurs og alvorlighet. Når en skal vurdere om de samme kriteriene skal gjelde for kommunal sektor, 
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må en ta hensyn tre forhold som skiller den kommunale helse- og omsorgtjenesten fra 

spesialisthelsetjenesten: 

1. Kommunens brede samfunnsoppdrag: I den daglig drift må den kommunale ledelsen vurdere 

og prioritere ressursbruk på tvers av sektorene, mens spesialisthelsetjenestens primære 

utfordring er å prioritere innen helsetjenesten 

2. Ulike faglige målsettinger i nivåene: Spesialisthelsetjenesten har i stor grad fokus på en 

begrenset problemstilling eller en enkelt diagnose. Den kommunale tjenesten må større grad 

forhold seg til helheten (flere diagnoser over lengre tid) og ha fokus på å sette brukeren i 

stand til å mestre sin egen tilstand – og leve et godt liv med den tilstanden man har. 

3. Det tredje skillet er ulikheten i forskningsgrunnlaget og systematisk dokumentasjon for tiltak 

som igangsettes. Mangelfull kunnskap om effekten av tiltak er en utfordring med tanke på 

gode prioriteringsbeslutninger. 

Prioriteringsveilederen for kommuner slår fast at hovedkriteriene som i dag ligger til grunn i 

spesialisthelsetjenesten (nytte ressurs og alvorlighet), også er egnet for prioriteringer i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten: 

• Nyttekriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten 

• Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på 

• Alvorlighetsgrad: Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorlighetsgraden av tilstanden 

Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre kriteriene for prioritering. 

Veilederen viser til særlige trekk ved kommunene som får konsekvenser for prioriteringer. Sentralt er 

kommunens ansvar for at befolkningen skal kunne leve hele livet med sin tilstand. For mange av 

tiltakene i kommunal regi, vil målet nettopp være mestring av tilstand og kronisk sykdom i et 

livsløpsperspektiv. 

2019: St.m. nr. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn  
God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte. Helsa og livskvaliteten til befolkningen har 

innvirkning på samfunnsutviklingen, og blir selv påvirket av hvordan samfunnet forandrer seg. 

Regjeringen vil videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. En 

viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlege valg. 

Særlig på noen områder ønsker regjeringen å forsterke innsatsen:  

• tidlig innsats for barn og unge  

• mindre sosial ulikhet i helse  

• forebygging av ensomhet  

Det er bred enighet om store deler av folkehelsepolitikken, og det legger et godt grunnlag for et 

langsiktig arbeid. Folkehelsearbeidet må være langsiktig, og mange av elementene fra den forrige 

meldingen blir her videreført og forsterket (Meld. St. 19 (2014–2015) «Folkehelsemeldingen – 

Mestring og muligheter»). Deler av Meld. St. 15 (2017–2018) «Leve hele livet» blir fulgt opp i denne 

folkehelsemeldingen. En må også se meldingen i sammenheng med andre meldinger, planer og 

strategier og annen innsats fra regjeringen.  
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REGIONALT SAMARBEID OG REGIONALE FØRINGER  
Det interkommunale samarbeidet i Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer kommuner etablerte i 2010 TRUST-prosjektet (Tiltak for 

Regional Utvikling av Samhandlings-Tjenester). Prosjektet ble etablert i forkant/parallelt med 

Samhandlingsreformen, som var startsignalet for nye og utvidede former for regionalt samarbeid. 

TRUST-prosjektet var forløperen til det interkommunale samarbeidet i dagens Helseregion Sør-

Gudbrandsdal (HSG).  

Deltakerne i HSG har blitt utvidet med nordre del Ringsaker, samt Nord-Fron og Sør-Fron kommuner 

etter oppstarten for snart 10 år siden. Samarbeidet i HSG er regulert som et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28.1b, og gjeldende avtaleverk trådte i kraft 

22.05.18. Avtaleverket består av en hovedavtale og 7 tjenesteavtaler. Avtaleverket regulerer også 

interkommunalt utviklingssamarbeid som henger sammen med vertskommunesamarbeidene; 

fagnettverk, fagteam og regionale prosjekter. 

Formålet med det interkommunale samarbeidet i HSG er:  

• Å skape kvalitativt enda bedre tjenester. 

• Å sikre at pasienter og brukere mottar et mest mulig komplett tilbud av kommunale helse- og 

omsorgstjenester – i dag, i morgen og i fremtiden.  

• Å ta ut stordriftsfordeler, slik at tjenestetilbudet er mest mulig kostnadseffektivt. 

Områdene for vertskommunesamarbeid og utviklingssamarbeid er nummerert i tabellen nedenfor: 

Nr. VERTSKOMMUNE-
SAMARBEID  

VERTS-
KOMM. 

UTVIKLINGS-
SAMARBEID 

ANSVARLIG 
KOMMUNE  

SAMARBEIDENDE KOMMUNER  

1 Intermediær-
plasser 

Lhmr.  • Sykehjemsmedisin  

• Medisinsk fagteam 

Lillehammer Gausdal, Ringebu og Øyer 

2 Kommunale Akutt  
Døgnplasser (KAD) 

Lhmr.   Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, 
Ringebu, Sør-Fron og Øyer 

3 Interkommunal  
legevakt 

Lhmr.   Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, 
Ringebu, Sør-Fron og Øyer 

4 Gerica Elektronisk 
pasientjournal-
system   

Øyer Gerica fagforum Øyer Gausdal, Lillehammer og Ringebu 

5 Miljørettet 
helsevern (4:1)               

Ringebu Kommuneoverlege- 
samarbeid (6:1)                                                                                                                                                                                                 

Ringebu Gausdal, Lillehammer, og Øyer, 
(Nord-Fron og Sør-Fron) 

6 Frisklivssentral 
(3:1) 

Gausdal Ernæringsnettverk 
(4:1) 

Gausdal Lillehammer, Øyer og (Ringebu) 

7 FACT-team Lhmr.   Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, 
Ringebu, Sør-Fron og Øyer 

8 Koordinator 
Psykisk helse / rus 

Lhmr.   Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, 
Ringebu, Sør-Fron og Øyer 

9   Fagnettverk Kreft Gausdal Lillehammer, Ringebu og Øyer 

10   Fagnettverk Demens Gausdal Lillehammer, Ringebu og Øyer 

11   Fagnettverk Rehabili-
tering inkl. fallnettverk 

Ringebu Gausdal, Lillehammer og Øyer 

12   Fagnettverk for 
Velferdsteknologi 

Øyer Lillehammer, Gausdal, Nord-Fron, 
Ringebu og Sør-Fron 

Samarbeidet skal preges av likeverdighet, en løsningsorientert tilnærming, og av prinsippet om at 

avgjørelser tas så nær brukeren som mulig.  Pasienter og brukere skal sikres nødvendig oppfølging og 

behandling i alle faser av pasientforløpet. Pasienter og brukere skal oppleve at tjenestene: 
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• Er samordnet, helhetlige og sømløse. 

• Gis til rett tid og på rett sted. 

• Er faglig gode og profesjonelt utført. 

Dersom partene inngår mer permanente samarbeid på andre områder, eller utvider et av de 

etablerte områdene, skal dette reguleres gjennom et tillegg til denne hovedavtalen. Det aktuelle 

tillegget skal vedtas i kommunestyret til partene før det trer i kraft. Nedenfor følger en kort 

redegjørelse for de interkommunale vertskommunesamarbeidene i HSG. 

Intermediærplasser 
Partene har 12 intermediærplasser ved Lillehammer Helsehus, og Gausdal disponerer én av disse. 

Målgruppen er pasienter som for en periode har behov for et forsterket tilbud etter 

sykehusinnleggelse, og hvor det vurderes at ordinære tjenester i hjemkommunen ikke vil kunne 

ivareta pasientene på en like god måte. Utgangspunkt er et opphold inntil 14 dager, men varigheten 

tilpasses individuelle behov. Alle pasienter som legges inn i intermediærenheten skal være vurdert 

etter fastlagte rutiner.  

Hovedmål med tilbudet er å: 

• Sikre en sømløs overgang mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste  

• Tilby rett behandling til rett tid og med rett kompetanse  

• Gi tjenester som gjør pasienten bedre rustet for ordinære tjenester i hjemkommunen  

• Ta ut stordriftsfordeler slik at tjenestetilbudet er mest mulig kostnadseffektivt.  

KAD-plasser 
Samhandlingsreformen innebærer blant annet at kommunene har plikt til å tilby KAD-plasser, jfr. 

helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 3-5. Dette ansvaret gjelder både somatikken og psykisk helse 

og rus (for psykisk helse og rus fra 2017). Det lovpålagte tilbudet om KAD-plasser ble etablert som et 

fellestiltak på Lillehammer Helsehus mellom kommunene Lillehammer, Ringebu, Øyer og Gausdal 

i oktober 2012. I perioden 2013 – 2015 sluttet Ringsaker (nordre del), Nord-Fron og Sør-Fron seg til 

dette interkommunale tilbudet. Fra 1.6.18 ble KAD-tilbudet flyttet fra Lillehammer Helsehus til det 

nye legevaktbygget i fysisk tilknytning til sykehuset på Lillehammer, der 5 KAD-plasser samdriftes 

med legevakta.  

Målgruppen 
Det interkommunale KAD-tilbudet er rettet mot pasienter med somatisk(e) diagnose(r) og/eller 

diagnose(r) innen psykisk helse eller rus. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 

kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.  

Hovedmål med tilbudet er å: 

• Sikre en sømløs overgang mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste  

• Tilby rett behandling til rett tid og med rett kompetanse  

• Å ta ut stordriftsfordeler slik at tjenestetilbudet er mest mulig kostnadseffektivt.  

De deltakende kommunene har et felles ansvar for systematisert kontakt og samhandling mellom 

enheten som drifter KAD-plassene og tjenesteapparatet i pasientens hjemkommune på en slik måte 

at utveksling og utvikling av kompetanse stimuleres.    

Legevakt 
Det ble i 2001 etablert et interkommunalt samarbeid om legevakt på Lillehammer. Dette 

samarbeidet har gradvis blitt utviklet og utvidet, og omfatter nå de 7 kommunene i HSG. Legevakten 
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var fram til 20.8.17 lokalisert i Lillehammer kommune ved Sykehuset Innlandet HF (SIHF), og lå i 

tilknytting akuttmottaket. Per 21.8.17 tok den interkommunale legevakten i bruk nye lokaler i eget 

bygg som ledd i en videreutvikling av samarbeidet. Lillehammer kommune har som vertskommune 

fremforhandlet en driftsavtale med SIHF for driften i de nye lokalene. 

Den enkelte kommune har ansvar for å sikre befolkningen en forsvarlig legetjeneste og legevakt, 

jf. hol § 3-1 og § 3-5.  

Den interkommunale legevakten skal bidra til; 

1. at befolkningen ved behov for øyeblikkelige hjelp mottar forsvarlige og koordinerte 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  

2. at utstyr som inngår i helse – og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et 

landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske 

institusjoner, til mobile enheter og til samarbeidende etater. 

3. at legevakttilbudet er en samordnet og koordinert del av den allmenne helseberedskapen.  

Samhandlingen med Sykehuset Innlandet HF  
Som en del av Samhandlingsreformen ble det inngått skriftlige avtaler mellom sykehusene og 

kommunene i «nedslagsfeltet». Avtalene regulerer samarbeidet mellom like parter og er rettslig 

bindende for begge partene. Det er ingen tvil om at avtalene, slik de har blitt praktisert, har vært til 

fordel for sykehusene – som kunne skrive ut pasienter raskere/tidligere enn før – og har skapt 

merarbeid, økt ansvar og økte kostnader for kommunene.  

Samhandlingsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Innlandet 

(Hedmark og Oppland) ble revidert i 2019. Formålet beskrives slik:  

«Avtalen skal sikre systematisk samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og kommunene om 

helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helsetjenester. Avtalen skal sikre en tydelig oppgave-, 

ansvars- og funksjonsfordeling mellom partene. Avtalen angir overordnede bestemmelser om 

samarbeidsformer og beskriver formelle møteplasser mellom partene.   

Målet er at pasienter/brukere skal oppleve at tjenestene:  

• er i tråd med krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

• er faglig gode og likeverdige på tvers av forvaltningsnivå og geografi  

• er samordnet og helhetlige  

• er preget av kontinuitet  

• gis til rett tid og på rett sted.  

Partene er enige om at samarbeidet skal preges av likeverdighet, en løsningsorientert tilnærming og 

prinsippet om at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig. Avtalen skal bidra til at kommunen og 

Sykehuset Innlandet gjensidig forplikter seg i pasientbehandlingen og styrker pasientrollen. Avtalen 

skal sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene slik at 

pasientens beste er i fokus og at de sikres nødvendig oppfølging og behandling i alle faser av 

pasientforløpet.»  

Avtalen inneholder 10 tjenesteavtaler som i detalj regulerer bl.a.: innleggelser og utskrivninger, 

kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (KAD), kompetanseoverføring, samarbeid 

om IKT-løsninger, samarbeid om forebygging og beredskapsplaner for den akuttmedisinske kjeden.  

Det er utarbeidet samhandlingsrutiner som bl.a. dekker følgende områder: individuell plan, 

innleggelse i Sykehuset Innlandet, varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient, med bruk av 
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elektronisk meldingsutveksling, følge av kjent personale fra kommunen, gjensidig hospitering, 

meldingsutveksling og veiledningsplikten.  

Samhandlingen, og eventuelle problemer med den, følges opp gjennom to samhandlingsutvalg på 

forskjellig nivå i organisasjonene: Overordnet samarbeidsutvalg, OSU, og Geografisk 

samarbeidsutvalg, GSU. Hovedoppgaven er å fremme samarbeid om et godt og sømløst 

pasienttilbud, og å forebygge avvik, uenighet og/eller interessemotsetninger mellom partene. 

Uenighet mellom partene etter denne avtalen skal løses gjennom forhandlinger.  

EPJ-Gerica 
Avtalen regulerer drift av felles elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) – Gerica – for kommunene 

Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. De 4 kommunene etablerte (som de første i landet) en felles 

pasientjournalbase, og har ansatt en felles systemkoordinator for Gerica-samarbeidet for å sørge for 

at bruken av pasientjournalsystemet er forsvarlig. Kommunene har gjennom dette samarbeidet også 

styrket evnen til å hensynta behovet for effektiv elektronisk samhandling ved anskaffelse og 

videreutvikling av EPJ Gerica, jf. hol § 5-10.  

Miljørettet helsevern 
Kommunens ansvar for miljørettet helsevern er regulert i Folkehelseloven kapittel 3 § 9, og det 

interkommunale samarbeidet om miljørettet helsevern ble etablert i 2004. Samarbeidet omfatter en 

felles rådgiverstilling, som samarbeider tett med kommuneoverlegen i de deltakende kommunene.  

Samarbeidet om miljørettet helsevern søker å fremme folkehelsa samt å forebygge sykdom og 

helseskade i regionen. Med faglig rådgivning og veiledning til myndigheter, virksomheter og 

befolkning skal arbeidet innen miljørettet helsevern bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsa. Arbeidsoppgaver som faller inn under dette området 

er bl.a. å føre tilsyn med at aktuelle lover og forskrifter blir overholdt.  

Frisklivssentral 
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad ble vedtatt opprettet av kommunestyrene i 

Lillehammer, Øyer og Gausdal i 2013/14.  Frisklivssentraler skal fremme fysisk og psykisk helse og 

forebygge og/eller begrense utvikling av sykdom ved å: 

• gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer 

• gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet og som 

understøtter brukerens egen læringsprosess 

• gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom 

• gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker 

• styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse  

• være en samarbeidspart i kommunens folkehelsearbeid  

Frisklivsentralen bidrar i folkehelsearbeidet bl.a. gjennom veiledning og 

informasjon til befolkningen, og ved å bidra i oversiktsarbeidet som en 

del av grunnlaget for kommunale planprosesser. Samarbeidet om den 

interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad skal:  

• Sikre innbyggerne i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner en forebyggende helsetjeneste 

med god kvalitet. 

• Drifte et interkommunalt ressurs- og kompetansesenter innen endring og etablering av 

helseatferd, med vekt på levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
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• Forebygge livsstilssykdommer/-lidelser og redusere bruken av helsetjenester ved å motivere 

og begeistre innbyggerne til å ta tak i egen livssituasjon. 

• Gi befolkningen et helsefremmende og forebyggende tilbud, og gi tidlig intervensjon til 

personer med sykdommer og lidelser som kan knyttes til ovennevnte levevaneområder.   

• Gradvis å øke innsatsen slik at mål og visjoner nås. 

Tilbudet er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for personer i målgruppen. Personer kan 

henvende seg til frisklivssentralen både med og uten henvisning. 

FACT-team 
FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) skal gi behandling og oppfølging av mennesker 

med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse i opptaksområdet. Målgruppen er personer som i liten 

grad greier å nyttiggjøre seg av ordinær oppfølging og behandling. Et FACT-team jobber ambulant i 

pasientens hjem og nærmiljø, er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og består av 

helsepersonell fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Teamet skal gi alle typer tjenester som 

brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell 

oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. FACT-teamet i HSG starter opp i 2019. 

Hovedmål:  

• Tjenester skal tilpasses målgruppens behov  

• Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste  

• Sikre koordinert og helhetlig behandling for målgruppen  

• Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet  

• Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern  

• Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen  

• Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen  

• Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet  

• Bedre oppfølging av pårørende  

Evaluering av ACT i Norge viser at ACT-team lykkes i å rekruttere målgruppen, brukerne har oppnådd 

bedring på ulike livsområder, færre oppholdsdøgn i psykisk helsevern og færre innleggelser på tvang. 

Brukere og pårørende rapporterer høy tilfredshet med både omfanget av og innholdet i hjelpen som 

blir gitt.  

Koordinator psykisk helse og rus 
Psykisk helse og rus ble satt på agendaen som et framtidig område for vertskommunesamarbeid av 

regional rådmannsgruppe i 2013/14, og lå som et utviklingsområde i avtaleverket fra mai 2018. 

Kommunene opplever et økt trykk på dette område i takt med stadige reduksjoner i 

spesialisthelsetjenestens tilbud overfor målgruppen.  

I budsjettet for HSG for 2019 ble det lagt inn en drifts- og utviklingskoordinatorstilling for det 

interkommunale fagteamet innen psykisk helse og rus.  

Regional plan for folkehelse 2018-2022  
Formålet med en regional plan for folkehelse er å synliggjøre folkehelse som et regionalpolitisk 

satsingsområde. Planen og handlingsprogram for de to første årene, 2018-2019, ble vedtatt av 

Fylkestinget 12. juni 2018. Visjonen for folkehelsearbeidet er  

• En samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god livskvalitet og god folkehelse for alle. 
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Planen har fire hovedmål. Tre av målene er videreført fra den forrige planen, mens et fjerde mål er 

kommet til etter at Oppland fylkeskommune er blitt deltaker i Program for folkehelsearbeid. 

Det skal være opplagt i Oppland: 

• Med folkehelse på dagsorden 

• At alle har god psykisk helse, trivsel og livskvalitet 

• At alle er med 

• At det skal være enkelt å velge sunt for alle 

Hovedtemaene er delt opp i delmål og det er utarbeidet strategier for 

hvordan disse skal nås. Strategiene følges opp med tiltak i årlige 

handlingsprogram. I tillegg til at det er en egen regional plan for folkehelse, er målet at folkehelse 

skal ligge som et tydelig perspektiv i alle regionale planer og tiltak som fylkeskommunen er ansvarlig 

for.  

Visjonen for et systematisk og kunnskapsbasert folkehelse arbeid i fylket er:  

• En samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god livskvalitet og god folkehelse for alle.  

Planen har fire hovedmål med underliggende strategier som sier noe om hva som skal gjøres for å 

følge opp denne visjonen.  

• Det er opplagt med folkehelse på dagsorden  

• Det er opplagt at alle har god psykisk helse, trivsel og livskvalitet  

• Det er opplagt at alle er med  

• Det er opplagt at det er enkelt å velge sunt for alle  
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LOKALE FØRINGER  
1. Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen og inneholder satsingsområdet og 

mål for samfunns- og tjenesteutvikling. Den legger rammene for planlegging og aktivitet i kommunen 

og har et 12 års perspektiv. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og er for 

perioden 2014-2026. 

Kommuneplanens slagord er:  
 

 
Kommuneplanen har 4 satsingsområder:   

• Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap og kompetanse. 

• Lokal- og regional utvikling, til beste for Gausdal kommune og  Lillehammer-regionen.  

• Strategisk og aktiv satsing på folkehelse. 

• Utvikling av Segalstad Bru. 
 
Mål folkehelse:  

• Gausdal er et lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av sunne levevaner, 
fellesskap, trygghet og deltagelse.  

Kap. 7 i kommuneplanens samfunnsdel handler mest om tjenestene  

Mål for tjenestene og organisasjonen: 

• «Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet, med utgangspunkt i brukerens behov.»  

Om «Velferd, helse og omsorg» i kommuneplanens samfunnsdel: 
Kommunene får stadig flere oppgaver. I Gausdal, som i de fleste andre kommunene, øker samtidig 

antall eldre og dermed behovet for helse- og omsorgstjenester. Parallelt står vi overfor en situasjon 

med at det i nær framtid ikke er nok arbeidskraft til å fylle stillingene. Derfor må det finnes nye måter 

å løse oppgavene på. Det er vi allerede i gang med, i og med at vi arbeider med vridning av 

ressursbruk fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, satser på mer faglighet i tjenesten og 

spesialisering av tjenesten. For å klare dette må vi også videreutvikle samarbeidet med andre 

kommuner og staten.  

Innsatsområder:   

• Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå: Pleie- og omsorgstjenestene må utvikles i takt 
med de behov brukerne til enhver tid har, ressurstilgangen og endringene i samfunnet. 

• Vi videreutvikler kommunens helhetlige tjenestetilbud innen forebyggende og 
helsefremmende arbeid.  

• Vi har fokus på tidlig innsats og den enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen 
helse, trivsel og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering er en naturlig og selvstendig del av all 
innsats og pleie. 

• Vi legger til rette for at innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester ikke bare skal ha 
mulighet til å bo lengst mulig hjemme, men også være lengst mulig aktive i eget liv. 

 

Sammen får vi det til 

Menneskene og naturen er Gausdals fremste ressurser. Vi må samarbeide om å 
forvalte og framsnakke de ressurser og kvaliteter som gjør Gausdal til et godt sted 

å vokse opp, bo, arbeide og besøke.  
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• Helse- og omsorgsplanlegging inn mot 2026. 

• Vi utnytter tilgjengelig teknologi når det fremmer kvaliteten i tjenesten og brukernes 
muligheter til aktivitet og hverdagsmestring.  

2. Helse- og omsorgsplanlegging  
Som en oppfølging av helse- og omsorgsplanen fra 2009 og strategiplan 2017-2020, var dette 

føringer/mål for omstilling og omorganisering av helse og omsorgstjenestene i 2017:   

 INNBYGGERNE  
• Tjenestene har et godt omdømme blant innbyggerne  

• Innbyggerne stoler på at de får riktige og gode 
tjenester når de har behov for det  

PASIENTENE  
• Pasienter/brukere har god livskvalitet og egenomsorg 

gjennom opplevelsen av trygghet, mestring, 
selvhjulpenhet, frihet og kontroll over eget liv   

• De pasientene som har mulighet for det, og som 
ønsker det, får behandling, rehabilitering og pleie i 
eget hjem  

PÅRØRENDE  
• Pårørende opplever at de samhandler godt med 

tjenesten og den enkelte tjenesteyter  

• Pårørende opplever trygghet, støtte og avlastning i 
hverdagen   

TJENESTEN/MEDARBEIDERNE  
• Det er god faglig kvalitet på 

tjenestene  

• Det er riktig bruk av kompetanse  

• Den enkelte medarbeider opplever 
at man får brukt kompetansen sin  

LEDELSEN  
• Gausdal kommune har ledere som 

bygger en kultur for læring, 
innovasjon, forenkling og 
forbedring  

KOMMUNEN 
• Driften av pleie og omsorg er 

ressurseffektiv  

 

3. Strategiplanen 2019-2022 med økonomiplan og årsbudsjett 2019  
Strategiplanen i Gausdal kommune er 3 lovpålagte dokuenter i ett: 1) kommuneplanen handlingsdel, 

2) økonomiplan og 3) årsbudsjett. Strategiplanen vedtas årlig og har et perspektiv på 4 år. 

Strategiplanen har fokus på kommunens rolle og bidrag som samfunnsutvilker og tjenesteyter, med 

vekt på mål og rammer for tjenestene og organisasjonen.  

Vedtatte mål, strategier og rammer for tjenestene vi omhandler her er  i hovedsak i planområde 11 

«Helse» og i planområde 12 «Omsorg».  

Fra strategiplanen for 2019-2022, vedtatt i kommunestyret i desember 2018:  

Hovedstrategier i handlingsplanperioden:  

1. Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme 
2. Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring. 
3. Særskilt fokus på barn og unge 
4. Bærekraftig samfunnsutvikling 
5. Arbeidsmiljø, nærvær, organisasjonskultur og ledelse 

Planområde 11:  
Planområdet omfatter bofellesskapene Flatland og Bjørkvin, Heggelia, miljøtjeneste / 

vernepleietjeneste, kommunale tiltaksplasser, psykisk helsearbeid (psykisk helsetjeneste og rus og 

dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter for eldre, aktivitetssenteret i 

Forset, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet 
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helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusive inntekter/utgifter 

knyttet til skjenkebevillinger. 

Fokusområde 1 – Rehabiliteringstjenesten og Frisklivssentralen  
• Satsing på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats.  

• Flere lavterskel aktivitetstilbud for å opprettholde aktivitet og deltakelse. 

• Videreutvikle tilbudene ved den interkommunale frisklivesentralen, som Gausdal er 

vertskommune for. 

• Delta aktivt i interkommunalt utviklingsarbeid innen rehabilitering. 

Mål: Tjenestene skal preges av mer forebygging og mindre reparasjon. 

Leveransemål: 

• En positiv utvikling i antall gjennomførte hverdagsrehabiliteringsforløp. 

• Innbyggerne har tilgang til flere lavterskel møteplasser som fremmer helse og mestring. 

• Den interkommunale frisklivssentralen utvider sin portefølje av tilbud både i bredde og 

dybde, og flere deltakere benytter seg av sentralens lavterskel trenings- og gruppetilbud. 

• Regionalt kompetanseløft og fagsamlinger innen rehabilitering. 

Fokusområde 2 – Habiliteringstjenesten  
• Utvikling av felles faglig plattform på tvers av bofellesskapene.  

• Kvalitetsarbeid i tjenesten. 

• Nærværsarbeid. 

Mål: Tjenesteyting i samsvar med gjeldende rutiner, lover og regelverk for fagområdet. 

Leveransemål: 

• Det gjennomføres kompetansetiltak og opplæring som sikrer forsvarlig faglighet på tvers av 

tjenesten. 

• Det rapporteres færre avvik på tjenesteutøvelsen. 

• Nærværet i tjenesten viser en positiv utvikling. 

Fokusområde 3 – Psykisk helse og rustjeneste  
• Ta i bruk nye modeller og arbeidsmetoder for mer effektiv oppgaveløsning. 

• Kompetanseheving og utvikling av tjenesten. 

• Systematisk samarbeid med andre tjenester opp mot målgruppa. 

• Delta i interkommunalt utviklingsarbeid innen psykisk helse og rus. 

Mål: Tjenesten har effektive arbeidsmetoder og verktøy og god kompetanse til å møte framtidas 

utfordringer. 

Leveransemål:  

• Flere brukere klarer seg med korte behandlingsforløp. 

• Vi avslutter behandling som ikke virker, og vurderer alternativer sammen med bruker.  

• Nye og fleksible tverretatlige oppfølgingsmodeller gir effekt mot de tyngste målgruppene, - 

bl.a. gjennom bruk av FIT (feedback informerte tjenester) og deltakelse i etablering og drift 

av interkommunalt FACT-team (fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam). 
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Planområde 12 - Omsorg 
Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, 

helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), omsorgsboliger, 

bofellesskap, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, tildelingskontor 

(forvaltning), kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. 

Fokusområde 1 - Kvalitetsforbedring 
Med knapphet på ressurser og økte statlige krav, er det viktig å arbeide kontinuerlig med 

internkontroll, effektiviseringstiltak og kvalitetsforbedring. Vi vil ha fokus på å ta i bruk 

velferdsteknologi både for å sikre kvaliteten, effektivisere tjenesten og øke innbyggernes frihet og 

valgmulighet.  

Mål: Vi yter effektive tjenester med god kvalitet innenfor gjeldende økonomiske ramme. 

Leveransemål:  

• Systematisk arbeid med kvalitets- og internkontrollrutiner 

• Øke andelen ansatte med fag- og spesialutdanning 

• Øke antallet pasienter som bruker digital trygghetsteknologi 

• Øremerke ressurser til implementeringen av velferdsteknologi 

Fokusområde 2 - Pasientforløp   
«Pasientforløpet» inneholder all kontakt som en pasient har med helse- og omsorgstjenesten. Særlig 

i overgangene mellom hjem, fastlege, sykehus, sykehjem og hjemmetjenester er det viktig å ha så 

god kommunikasjon og så sømløse overganger at pasienten opplever at hjelpen gis av en tjeneste: 

«pasientens helsetjeneste» (jfr. St. mld. 15).  

Mål: Pasienten opplever at helse- og omsorgstjenesten er helhetlig og sømløs, og med tjenesteytere 

som har pasientfokus og god fagkunnskap. 

Leveransemål 

• Innføre arbeidsmåter etter tenkningen bak Tillitsmodellen. 

• Satsing på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats. 

• Systematisk samarbeid med andre tjenester/faggrupper. 

• Innføre fast rutine med vurderingsbesøk i sykehuset. 

• Gi tilbud om systematiske pasient- og pårørendesamtaler. 

• Tilby forebyggende samtaler for alle innbyggere > 78 år. 

Fokusområde 3 - Medarbeiderperspektivet 
Medarbeiderperspektivet og ledelse: Gode tjenester henger ikke alltid sammen med ressursbruk. 

Derfor utvikler vi ledere og medarbeidere bl.a. gjennom deltakelse i et KS-nettverk som bygger på 

fire søyler:  

1. Heltidskultur, arbeid med arbeidsplan og avtaleverk 

2. Arbeidsmiljøet, nærværsarbeid og oppfølging av medarbeiderne 

3. Kompetanse, om å rekruttere, beholde og utvikle medarbeiderne 

4. Ledelse, om verdibasert og styrkebasert ledelse. 

Målet med arbeidet er å beskrive gode og effektive arbeidsmåter, og implementere disse i tjenesten 

slik at de kommer pasientene til gode. Lederutviklingen er styrkebasert, der vi i fellesskap studerer og 

reflekterer over situasjoner vi lykkes godt i, for å kunne bruke denne kunnskapen til å skape enda 
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bedre tjenester. Det er en sammenheng mellom kvalitet på tjenestene og stillingsstørrelsen til de 

ansatte. Høyere stillingsbrøk gir mer kontinuitet, mer trening i oppgaveutførelsen, bedre kjennskap 

til pasientene og et større eierforhold til oppgavene og arbeidsplassen. Derfor er arbeidet med 

heltidskultur så viktig for tjenesten. 

Investeringsdelen av strategiplan mv. for 2019-2022 
Kommunestyret fattet i sak 81/18 om lokaler for hjemmetjenesten og Langsua-fellesskapet bl.a. 

følgende vedtak: Dagens lokaler for hjemmetjenesten i Forset tas i bruk som dagsenter. Flatavegen 6 

tas i bruk som omsorgsboliger i bofellesskap, og det avsettes midler til et forprosjekt i 

investeringsbudsjettet for 2019.  

I sak 82/18 om Gausdal kommunes budsjett for 2019, økonomiplan og kommuneplanens 

handlingsdel for 2019-2022 (strategiplanen) vedtok kommunestyret  

 Innstilling  Vedtak Innstilling 2020 Vedtak 

Dagaktivitetstilbud for eldre 300 100 3 000 1 000 

Flatavegen 6  200  2 000 

 

4. Kommunal planstrategi 
Kravet til å utarbeide kommunal planstrategi er regulert i Plan- og bygningsloven, og vedtas i en egen 

sak i løpet av første året nytt kommunestyre sitter. Det er et verktøy for politisk prioritering av 

planoppgaver i kommunen. I Gausdal kommune har vi tatt kommunal planstrategi aktivt i bruk, og 

setter den i sammenheng med plan- og styringssystemet ellers. Planstrategien og planbehovet blir 

vurdert årlig i forbindelse med strategiplanen, og et eget vedtakspunkt der.  

Vedtatt i kommunestyret forbindelse med strategiplanen er følgende knyttet til helse og 

omsorgsplanlegging:  

Navn på plan  Status  Kommentar  

Kommuneplanen  -  -  

Samfunnsdelen  Vedtatt 2014  Samfunnsdelen: Oppstart og planprogram skjer ifm. 
utarbeidelse av ny planstrategi i 2019/2020  

Helse- og 
omsorgsplan  

Omsorgsplan 
vedtatt 2009  

Utgår: Erstattes med en utredning. Ml og satsinger 
forankres i kommuneplanens samfunnsdel  

 

5. Andre planer og styringsdokument  
I tillegg til kommuneplanens samfunnsdel og strategiplanen er det flere vedtatte planer / dokument i 

kommunen som må nevnes:  

• Kommunal planstrategi 2016-2019, med utfordringsnotat. 

• Kunnskapsgrunnlag levekår og folkehelse – oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer, - vedtatt i kommunestyret 1. september 2016. 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2016-2019, vedtatt i 
kommunestyret 29. september 2016.  

• Digitaliseringsstrategi 2017-2020, - vedtatt i kommunestyret 26. januar 2017. 

• Områdereguleringsplan for Segalstad bru 
• Pågående prosess: arealplanarbeidet  
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2. BYGNINGSMASSEN  
Når vi nå skal foreta en helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene er det viktig også å se 

på den fysiske infrastrukturen i kommunen der disse tjenestene ytes. Gode bygninger er, innenfor 

mange fagområder, en betingelse for at vi kan yte gode og effektive tjenester. Bygningsmassen har 

også betydning for den opplevde kvaliteten på de tjenestene vi yter. Konstruksjoner, arealbruk i det 

enkelte bygg, legger begrensninger på hvilken fleksibilitet vi har til å benytte eksisterende 

bygningsmasse til andre formål / med en annen tjenesteyting enn i dag. Ved utviklingen av nye 

tjenesteprofiler gjøres vurderinger av hvilket mulighetsrom som ligger i eksisterende bygningsmasse.  

Teknisk enhet har nylig gjennomgått alle kommunale bygg, og har en stor database med beskrivelse 

av den tekniske tilstanden til byggene. Disse dataene er tilgjengelige når vi eventuelt skal gjøre 

endringer eller vedlikehold på byggene.  

En oversikt over alle byggene vi disponerer ligger som vedlegg til dette dokumentet. Vedlegget 

inneholder tabeller over bygninger, rom og romstørrelser og kart og tegninger over byggene. Dette 

er svært detaljerte opplysninger, men det danner et godt grunnlag for senere vurderinger.  

Det er laget oversiktstegninger over bygningene med fargekoder som viser til hvilke tjenester og 

enheter som disponerer arealet. Dette kan gjøre det enklere å lese tabellene.  

BYGNINGENE  
Institusjonene  

- Follebutunet  
- Forsettunet  
- Institusjonskjøkkenet  

Hjemmetjenestebasen  
- Midlertidige lokaler ved Forsettunet  
- Nye lokaler på kommunehuset  

Dagsentra  
- Dagsenter eldre  
- Dagsenter demens  
- Dagsenter psykisk helse  

Aktivitetssenteret  

Omsorgsboliger  
- Boliger i Follebu  
- Boliger i Forset  

Bofellesskap  
- Bofellesskap tilrettelagt for eldre med 

omfattende tjenestebehov  
- Boliger tilrettelagt for yngre med 

omfattende tjenestebehov  
- Boliger tilrettelagt for personer med 

psykisk utviklingshemming  
- Boliger tilrettelagt for psykisk helse  

Bygninger som per dags dato ikke er i bruk  
- Flatavegen 6  

Eksempel på fargekodene som viser hvilke enheter/tjenester som disponerer deler av en bygning: 
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3. STATUS OG ORGANISERING  

Årsverk og organisering  
Pleie- og omsorgstjenesten ble omorganisert i 2017 – fra å være to enheter med «integrerte 

tjenester» (felles institusjons- og hjemmetjenester) – til å bli en enhet:  

● HELSE OG MESTRING (112 årsverk fordelt på 172 personer), med egen hjemmetjeneste for hele 

kommunen. De to sykehjemmene fikk mer «ro» over drifta og økt mulighet til å konsentrere seg om 

å drive gode institusjonstjenester. Hjemmetjenesten har alle ansatte i en base og kan bruke 

ressursene mer fleksibelt. De har hatt midlertidig base i Forset, noe som har medført mye kjøring da 

flertallet av brukere bor i østre dalføre, men flytter ca. 1. juni 2019 inn i lokaler på Segalstad bru.  

Fra 1. april 2019 ble enheten Habilitering og rehabilitering delt i to, slik at vi nå har enhetene:  

● HABILITERING (31 årsverk fordelt på 50 personer) som yter tjenester til mennesker med 

utviklingshemming og andre varige funksjonsnedsettelser.  

● REHABILITERING OG LEGETJENESTER som består av tjenestene rehabilitering i tabellen under, 

pluss legetjenestene. Rehabilitering utgjør 22 årsverk fordelt på 32 personer, mens legetjenesten er 

13,6 årsverk fordelt på 16 personer (legene og alt hjelpepersonell).  

Organisering av de tre enhetene med institusjoner/funksjoner og antall årsverk:  

HELSE OG MESTRING  112 HABILITERING 31 REHABILITERING  22 

Hjemmetjenesten  
Follebutunet  
Forsettunet  
Institusjonskjøkkenet  
Dagsenter demens  
Demenskoordinator  
Sykehjemslegen  
Tildelingskontoret  
Merkantil  
Renhold  

34 
29,4 
29 
6,2 
1,3 
1 
1 

1,9 
2,1 
6,4 

Flatland bofellesskap  
Bjørkvin bofellesskap  
Heggelia ungdomsboliger  
Aktivitetssenteret  
Krysset gjenbruk  
Saksbehandling  
yngre brukere  
 

10,6 
8,8 
4,9 
3,8 
1 
 

2 
 

Fysio- og ergoterapi  
Psykisk helse og rus  
Flatavegen 2  
Kjellerstua (dagsenter)  
Dagsenter eldre  
Kommunepsykolog  
Kreftkoordinator  
Frisklivssentralen (reg.)  
Merkantil  
 

3,4 
3,4 
8,3 
1 

1,9 
1 

0,6 
3,2 
0,5 

Kommentar til tabellen:  

• Til sammen har de tre enhetene 165 årsverk fordelt på 254 personer.  

Det utgjør omtrent halvparten av alle ansatte i kommunen.  

Legetjenesten  
Legetjenestene er organisert i enheten Rehabilitering og legetjenester. Legetjenesten er ikke en del 

av denne utredningen, men for å se det hele bildet er det likevel interessant å sammenlikne oss med 

andre også på dette fagområdet. Tabellen viser antall legeårsverk i Gausdal:  

 

 

 

 

 

KOSTRA-tall: Tabellene under viser legedekningen i Gausdal sammenliknet med de kommunene vi 

sammenlikner oss med i økonomiframstillingene. Tabellene viser utviklingen over de fire siste årene, 

Leger i Gausdal  Årsverk 

Kommunalt ansatte fastleger  
Turnuslege  
Privatpraktiserende fastlege  
Sykehjemslegen  
Kommuneoverlegen  

5,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 

Antall legeårsverk  8,7  
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og vi ser at Gausdal satser på å ha god legedekning. De fleste legene er kommunalt ansatt og vi har 

dekket opp fastlegehjemlene. God dekning gir relativt få pasienter per legeliste. Dette mener vi 

høyner kvaliteten på tjenesten bl.a. fordi hver lege gis mulighet til å bruke god tid på hver 

konsultasjon.  

Årsverk av leger per 10.000 innbyggere  
  2015 2016 2017 2018 

Gausdal 8,0 11,6 11,4 11,9 

Øyer 10,4 9,8 9,9 10,0 

Tynset 9,0 10,0 10,0 9,7 

Oppdal 9,6 9,5 9,5 9,5 

Hole 6,9 9,3 9,5 9,5 

KOSTRA-gruppe 11 9,5 9,6 9,8 10,0 

Oppland 9,4 9,7 9,8 10,0 

Landet uten Oslo 8,5 8,7 8,8 9,0 

     
Listelengde: Antall pasienter per lege:    
  2015 2016 2017 2018 

Gausdal 907 776 752 750 

Øyer 924 916 993 910 

Tynset 1 078 1 078 1 069 1 071 

Oppdal 872 890 886 889 

Hole 1 232 929 972 1 008 

KOSTRA-gruppe 11 990 961 954 943 

Oppland 975 978 975 969 

Landet uten Oslo 1 102 1 091 1 074 1 063 

 

Forvaltning  
TILDELINGSKONTORET: Det er Helse og mestring som har flest pasienter/brukere/klienter gjennom 

året. Vedtak på tjenester gjøres av Tildelingskontoret i Helse og mestring. En viktig del av 

forvaltningen er å vurdere pasientens/søkerens behov for kommunale tjenester. 

Behovsvurderingene gjøres både av Tildelingskontoret og av sykepleierne i tjenesten. Vedtakene 

skrives av Tildelingskontoret. Behovet for tjenester vurderes fortløpende og det er viktig både for 

pasientens egenomsorg og opplevelse av mestring, og for effektiviteten i tjenestene, at det er god 

dialog mellom pasient, pårørende, tjenesteyterne og Tildelingskontoret.  

Den 15. mai og den 27. og 28. mai 2019 gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet tilsyn med 

forvaltningen i Gausdal kommune. Tilsynet innbefattet intervju med pasienter og pårørende og med 

ledere og medarbeidere i kommunen. Fylkesmannen gikk igjennom journalene til 22 pasienter to år 

tilbake i tid. På avslutningsmøtet konkluderte Fylkesmannen med at de ikke fant noe lovbrudd 

(avvik). Fylkesmannen merket seg at vi arbeider kontinuerlig med forbedringer og revisorene bidro 

med råd og anbefalinger til forbedringer. Rapporten fra Fylkesmannen vil være offentlig tilgjengelig 

når den kommer om få uker.  

I Helse og mestring ble det i 2018 gjort 1430 vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, fordelt på 

480 pasienter. Det gir et gjennomsnitt på tre vedtak per pasient. Det viser at det skjer endring i 

behovene i løpet av perioden tjenester ytes. Fram til juni 2019 er det fattet 560 vedtak.  
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KOORDINERENDE ENHET: Koordinerende enhet er organisert under Familie og inkludering og består 

(basis) av to saksbehandlere fra Habilitering og to fra Familie og inkludering. Representant for 

Tildelingskontoret og andre tiltrer ved behov.  

Koordinerende enhet har ansvar for, på systemnivå, å ivareta arbeidet med individuell plan, 

oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. I henhold til forvaltningsrevisjonen av mai 

2019 ivaretar koordinerende enhet i Gausdal sitt ansvar på dette feltet. I forhold til å sikre 

koordinerte tjenester og sørge for at tjenester ses i sammenheng innen rehabilitering og habilitering, 

i et tverrfaglig perspektiv, er et pågående utviklingsarbeid nå på gang mellom aktuelle 

tjenesteområder, for å få dette til å fungere bedre enn i dag.  

Tjenester  
Sektoren leverer mange forskjellige tjenester til innbyggerne. For oversiktens skyld lister vi opp de 

vanligste tjenestene som det fattes vedtak på, her. Ikke alle tjenestene i lista, innenfor 

velferdsteknologi, er tilgjengelige i Gausdal ennå, men de vil komme:  

Helsetjenester i hjemmet:  
• behandling  
• pleie  
• rehabilitering  
• psykiske helsetjenester  

Praktisk bistand:  
• hjemmehjelp  
• boveiledning  
• opplæring  
• miljøarbeid  

Omsorgslønn  
Kjøkken med kantine  
Matombringing  
Personlig assistent (PA)  
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  
Tekniske hjelpemidler  

• Formidling av hjelpemidler  
Velferdsteknologi:  

• trygghetsalarm  
• digitalt tilsyn  
• elektronisk medisineringsstøtte  
• lokaliseringsteknologi (GPS)  
• medisinsk avstandsoppfølging  
• videokommunikasjon  
• smarthusløsninger 

Støttekontakt  
Transporttjenester, TT-kort  
Dagaktivitetstilbud for:  

• eldre hjemmeboende  
• hjemmeboende personer med demens  
• psykisk syke  
• personer med utviklingshemming  

Vaktmester  
Frivilligsentral  
Ferietilbud til personer med 
funksjonsnedsettelser  
Frisør og fotpleie for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser  
Institusjonsplass:  

• Dagplass  
• Avlastningsplass  
• Rehabiliteringsplass  
• Vurderingsplass  
• Langtidsplass  

Tjenester i bofellesskap for utviklingshemmede  
Frisklivssentralen  
Synskontakt  
Hørselskontakt   
 

 

Heldøgns tjenester  
Omsorgstjenesten i Gausdal er institusjonstung. Vi har mange pasienter og brukere av 

hjemmetjenester, men hver pasient/bruker mottar i gjennomsnitt få timer per uke. Statistikken viser 

også at vi har få pasienter i omsorgsboliger som har heldøgns omsorg (HDO). Populært sier vi at vi 

har «et hull i omsorgstrappen». Men vi har mange boliger og medregnet bofellesskapene har vi over 

50 omsorgsboliger. Hvorfor slår statistikken på HDO dårlig ut for vår kommune?  

Sannsynligvis ligger mye av forklaringen i hvordan vi definerer HDO. I 2017 ga Helse- og 

omsorgsdepartementet og KS ut et notat: «HELDØGNS. Et notat om bruken av begrepet «heldøgns 
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helse- og omsorgstjenester» i statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning». Der problematiserer de at 

KOSTRA, IPLOS og Husbanken legger hver sine definisjoner til grunn for tilskudd og statistikk. I tillegg 

har forskjellige lover og forskrifter operert med egne varianter over temaet. Felles for alle er at 

hovedvekten har vært lagt på selve boligen/boformen – ikke på hvilke tjenester som ytes. Først i 

2016 i Prop. 99 L Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (…) (om rett til langtidsplass, osv.)  

kom begrepet «heldøgns tjenester» inn i helserettslovgivningen. Formuleringen er slik:  

«Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» menes i lovforslaget boliger som 

er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og 

assistansebehov døgnet rundt. Beboeren må ved hjelp av tilkallingsmuligheter, som for eksempel 

velferdsteknologiske innretninger, trygghetsalarm, snoralarm eller lignende kunne få kontakt og 

bistand fra egnet personell, med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sykehjem. 

Tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det tilsynet som ville blitt gitt dersom vedkommende 

hadde vært innlagt på institusjon.» 

Her ser vi at det stilles relativt strenge krav til responstid. I tillegg bruker KOSTRA (SSB) en definisjon: 

«Bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet». Dette har ført til at vi har hatt en høy terskel for å 

definere våre boliger/bofellesskap som «HDO» og det har slått ut på statistikken. Hadde vi derimot 

kunnet legge Husbankens definisjon til grunn, «at kommunen har en omsorgsbase i boligens 

nærmiljø», så hadde terskelen vært lavere.  

Departementet og KS mener at det er tjenestene som ytes til den enkelte pasient, som skal definere 

begrepet «heldøgns». De skriver: «På kvelds- og nattid må det som et minimum innebære ulike 

former for aktivt tilsyn, der det er mulig å sette inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel. 

Responstiden vil være avhengig av hva slags hjelp det er behov for og hvor akutt behovet er.  

Aktivt tilsyn kan foregå både ved besøk fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre de 

har gjort avtale med eller ved bruk av kommunikasjonsteknologi, der det er mulig å sette inn 

nødvendige hjelpetiltak på kort varsel. Med «aktivt tilsyn» menes løsninger som sikrer toveis-

kommunikasjon mellom pasient/bruker og helsepersonell når behovet for hjelp oppstår. Behovet for 

hjelp må kunne avdekkes uavhengig av brukers mulighet for å varsle helsepersonellet direkte.  

Dagens hjelpemidler og velferdsteknologi gir flere eksempler på ulike løsninger som kan ivareta målet 

om et «aktivt tilsyn». Ulike eksempler på dette kan være bevegelsessensorer, fallsensorer, bilde- eller 

videoovervåkning, samtaler, o.l. Disse eksemplene er ikke uttømmende.»  

Helse- og omsorgsdepartementet og KS legger til grunn en 2-trinns forståelse, ved å si at «heldøgns»-

begrepet er knyttes til tjenestetilbudet, uavhengig av boform. Når tjenestebehovet er klart og 

tjenestetilbudet er definert, så vurderes boligbehovet og eventuelle krav til boligens egnethet og 

utforming som arena for omfattende tjenesteyting. Dermed gir de følgende definisjon:  

HELDØGNS TJENESTE: En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og 

omsorgstjenester: • på kveld og natt • gjennom hele uka, i tillegg til helse- og omsorgstjenester 

og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på dagtid.  

Som helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi eller 

besøk fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre de har gjort avtale med, der det er 

mulig å sette inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.  
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BOLIG FOR BEBOERE MED HELDØGSN TJENESTETILBUD: En person som får heldøgns tjenestetilbud 

kan motta dette både: • i eget hjem, • i omsorgsbolig • eller i institusjon.  

I statistisk sammenheng bør en derfor først telle opp hvor mange som mottar et heldøgns helse- og 

omsorgstjenestetilbud, og deretter telle opp hvor mange av dem som bor i henholdsvis institusjon, 

omsorgsbolig, eller eget hjem/annen bolig. Slik får en oversikt over hvor mange institusjonsplasser 

eller omsorgsboliger som til enhver tid benyttes til heldøgns omsorg, og samtidig hvor mange som til 

enhver tid mottar heldøgns tjenester i eget hjem (Heldøgns, HOD og KS, 2017).  

DEMENS  
Demens er den største enkeltstående utfordringen i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. 

Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som medfører kognitiv svikt og andre 

funksjonstap. (Kognitiv = forstand/oppfatning/tenkning.) De aller fleste demenstilfellene er knyttet til 

høy alder. Andelen som har demens øker kraftig med alderen, fra under 2 prosent i aldersgruppen 

60-64 år, til mellom 40 og 50 prosent blant personer 90 år og eldre. I følge Folkehelseinstituttet er 

dette lave anslag og tallene innbefatter bare de som har fått en diagnose. Det er i tillegg store 

mørketall fordi det fortsatt er en viss skam forbundet med det å ha demens eller å ha noen i familien 

med demens. Dersom aldersspesifikk forekomst ikke forandrer seg, vil økningen i forventet levealder 

i Norge medføre at antallet personer med demens mer enn dobles fram til 2050.  

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 blant pårørende, spesielt ektefelle eller barn, kan sykdommen medføre store 

belastninger. Opplevelsen av gradvis å miste sin nærmeste er en smertefull og ofte langvarig prosess. 

I tillegg er selve omsorgsbyrden ofte tung og slitsom. Kognitiv svikt og demens medfører utstrakt 

bruk av helse- og omsorgstjenester og vil utgjøre en økende samfunnsutfordring i årene fremover.  

FOREKOMST I GAUSDAL: Vår kommune har en større andel eldre med demens enn lands-

gjennomsnittet. Rundt 80-85 prosent av beboerne i sykehjem har en demenssykdom (Selbæk 2007; 

Bergh 2012). I Gausdal har vi totalt 68 sykehjemsplasser, hvilket vil si at omtrent 55-60 av de som til 

enhver tid er inneliggende i sykehjem, har denne diagnosen. Kommunens demenskoordinator følger 

opp 70 personer med demensdiagnose som bor i eget hjem. Det betyr at vi har over 120-130 

personer som tjenesten kjenner til, som har en demensdiagnose.  

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 med demens hele døgnet. 

Perioden den syke er på dagsenteret er kanskje den eneste tiden pårørende har til å kunne handle 

inn og gjennomføre andre hverdagslige gjøremål. Fra 1. januar 2020 blir det lovpålagt å tilby 

dagsenter til mennesker med demens (Prop. 66L). Det må vurderes om vi må øke kapasiteten på 

dagsenterplasser.  
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4. PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID  
Det pågår utviklingsarbeid nærmest kontinuerlig for å øke effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. 

Lite av dette er organisert som egne prosjekter. De større satsningene som går gjennom KS-nettverk 

og Nasjonalt velferdsteknologiprogram, bærer preg av å være prosjekter, fordi deltakelsen og 

konsulentbistanden er tidsavgrenset, men det understrekes hver gang at programmene bare er 

oppstartshjelp og at arbeidet videre skal implementeres i den vanlige driften. Her nevnes noen av de 

satsningene som pågår:  

VELFERDSTEKNOLOGI  
Velferdsteknologi er et nasjonalt satsningsområde, og et viktig verktøy i møte med fremtidige 

utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Fra 2025 blir det en kraftig økning i antallet eldre 

(etterkrigsgenerasjonen blir 80 år), og antallet personer med kroniske sykdommer vil øke. Reformer 

de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar. Det er også vekst i antall 

tjenestebrukere under 67 år. Behovet for tjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet 

på helsepersonell. Ved å implementere velferdsteknologiske løsninger blir kommunene bedre rustet 

til å møte fremtidens omsorgsbehov. Velferdsteknologiske løsninger bidrar til at flere eldre 

mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse, kan mestre 

eget liv lengst mulig, være tryggest mulig mens de bor hjemme, og få økt livskvalitet og komfort. Ved 

å ta i bruk velferdsteknologi kan også de ansatte i helse- og omsorgstjenesten bli mer tilgjengelig, 

ressursene utnyttes bedre og kvaliteten på tjenestene økes.  

Kommunesamarbeidet i Sør og Midt-Gudbrandsdal, har arbeidet både sammen, og hver for seg med 

implementering av anbefalte velferdsteknologiske løsninger. I løpet av 2019 inngår vi et samarbeid 

med kommunene i Gjøvikregionen og blir da 11 kommuner som samarbeider om innføring av 

velferdsteknologi. Det blir ansatt en prosjektkoordinator for samarbeidet. «11:1-kommunene» har til 

sammen 124.000 innbyggere. Vi vil dermed stå sterkere som kunde overfor framtidige leverandører 

av velferdsteknologi. Gran kommune er trolig også på veg inn i dette samarbeidet.  

Gausdal deltar, sammen med de andre kommunene i regionen, i Nasjonalt velferdsteknologi-

program. Vi har etablert et velferdsteknologinettverk som består av operative ledere og 

medarbeidere som er tett på både behovsvurderinger og tjenesteyting, og som arbeider for å 

oppfylle Regjeringen mål om at  

• velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.  

HELHETLIGE PASIENTFORLØP   
Helsedirektoratet har definert et helhetlig pasientforløp på følgende måte: «En helhetlig, 

sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i 

løpet av en sykdomsperiode». Kjennetegn ved et helhetlig pasientforløp er: kontinuitet, samarbeid, 

sømløshet, pasientsentrert og kunnskapsdrevet. Måter å jobbe på for å skape helhetlige og 

dynamiske pasientforløp, er samlokalisering og prinsippene i Tillitsmodellen.  

Egentlig handler alt vi gjør om «pasientforløp». En pasient som blir innlagt i 

sykehus og derfra til sykehjem før han kommer hjem igjen til egen bolig, er 

igjennom et omfattende forløp med mange overganger mellom tjenestene. Han er 

blitt behandlet og pleiet av forskjellig helsepersonell som alle er avhengige av å 

vite hva som er problemet, hva som har skjedd tidligere og hva som skal gjøres i 

neste omgang. Men en som bare mottar hjemmetjenester eller en som ligger på en langtidsplass i 

sykehjemmet, er også inne i et forløp. Det skjer stadig en endring og en utvikling i tilstanden til alle 



Utredning 2019 Helse og omsorg  Gausdal kommune 

Side 36 av 57 
 

pasienter. Derfor er utviklingsnettverkene som styres av KS og Folkehelseinstituttet, Gode 

pasientforløp, så bra og nyttige å delta i.  

Vi gjennomgår pasientforløp for å finne ut hva som fungerer godt og mindre godt, for å heve 

kvaliteten, effektiviteten og hindre reinnleggelser. Målet er sømløse overganger som er trygge for 

pasienten og som han merker minst mulig til. For å analysere pasientforløpene bruker vi 

prosessverktøy som Lean-metodikk og tjenestedesign.  

TILLITSMODELLEN, HVERDAGSREHABILITERING OG HVERDAGSMESTRING  
Rehabilitering og opptrening skjer i større og større grad i hjemmet, fordi de fleste ønsker å bo og 

klare seg selv hjemme. Ved å ha et team som arbeider med hverdagsrehabilitering, gir vi pasienten 

mulighet til å bli rehabilitert og få opptrening i eget hjem. Et mantra for de som jobber i teamet er å 

spørre: Hva er viktig for deg? – altså fokusere på pasientens egne mål og hjelpe ham å nå disse.  

Vi har også vært involvert i Hoftebrudds-prosjektet i Sykehuset Innlandet (SI) og bidratt med 

«kommunal vinkling» på det spesielle pasientforløpet. Erfaringer fra dette forløpet kommer alle 

andre pasientgruppene til gode.  

Forskere peker på at kommunene går fra en forvaltningskultur til en innovasjonskultur. Med 

Tillitsmodellen gis den enkelte medarbeider større selvstendighet og rom for egne vurderinger, noe 

som øker jobbtilfredsheten og motivasjonen for å utføre et grundig og godt arbeid. Man snakker om 

«innovasjonskultur» fordi erfaringen viser at: Med større rom for egne vurderinger, kommer også de 

gode ideene fram i lyset, de blir diskutert og prøvd ut. Innholdet i Tillitsmodellen kan også 

oppsummeres gjennom hovedpunkter i stortingsmelding 15, Leve hele livet, som vektlegger: gode 

overganger, brukermedvirkning, tverrfaglige arbeidsmåter, forebygging og tidlig innsats. 

Hverdagsmestring defineres som: «Et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den 

enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes 

ressurser og deltakelse står sentralt». Det betyr at vi flytter fokuset fra sykdom til helse, og fra 

diagnosen til det hele mennesket. 

Ansatte opplæres til stadig å spørre pasienten: «Hva er viktig for deg?» Om vedtatte tiltak treffer bra 

i starten, vil pasientens behov endre seg, og det er da viktig at den som er hos pasienten og yter 

tjenestene, blir enig med pasienten om hva som er riktige tjenester og riktig nivå på tiltakene akkurat 

nå. Hovedinnholdet er mindre direkte styring og kontroll og mer tillit til medarbeidernes faglige 

vurdering (derav «Tillitsmodellen»). Det er selvfølgelig en forutsetning at den enkelte medarbeider 

forholder seg lojalt til kommunens beslutninger og holder seg innenfor de til enhver tid gjeldende 

faglige, etiske, juridiske og økonomiske rammene. 

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK  
Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som gjennomføres i mange kommuner, som også er prøvd 

hos oss, og vi skal gjennomføre dette igjen. Det har vært lovfestet i Danmark siden 1995 og St.m. 15, 

Leve hele livet, vektlegger at dette er et klokt grep som kommunene må ta.  

Det diskuteres gjerne hvilken aldersgruppe man skal tilby hjemmebesøk til. Velger man yngre folk, 

som 75-åringer, blir de gjerne fornærmet fordi vi betrakter dem som «gamle». Venter man for lenge 

med å gi råd, er kanskje den gamle så skrøpelig at det ikke hjelper stort å tilrettelegge omgivelsene 

for ham. Når hjemmetjenesten nå får base på Segalstad bru, med eget besøksrom med bl.a. visning 

av velferdsteknologi, vil vi tilby forebyggende samtaler med de som ønsker dette.  

Helsedirektoratet beskriver hensikten med forebyggende hjemmebesøk slik:  
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Formålet med forebyggende hjemmebesøk vil ofte være å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til 

å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst 

mulig. De nye eldre vil trolig i større grad enn tidligere generasjoner eldre, fremme ønske om å ha 

aktive og selvstendige liv også når de går inn i 80- og 90-årsalderen. Gode levevaner vil bidra til å 

kunne leve aktive liv lenger og opprettholde helse og funksjonsevne. God tilrettelegging kan bidra til 

at eldre kan få et aktivt og selvstendig liv også når helse og funksjonsnivå blir redusert. Temaer for 

det forebyggende hjemmebesøket kan på denne bakgrunn typisk være sikkerhet i hjemmet, den 

enkeltes funksjonsnivå og behov for hjelpemidler og velferdsteknologi, boforhold, ernæring, fysisk 

aktivitet, praktisk bistand, læring og mestring, og sosialt nettverk.  

DRØMMEVAKTA  
Vi har valgt styrkebasert tilnærming som et innsatsområde. Styrkebasert tilnærming handler om å 

studere situasjoner der vi lykkes, samt å reflektere i fellesskap rundt hva som er grunnen til dette og 

hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for å skape enda bedre tjenester og arbeidsmiljø.  

Gjennom det siste året har vi arbeidet med Drømmevakta i Helse og mestring. Målet er å jobbe for å 

oppnå den beste, eller ideelle, arbeidssituasjonen – den vi drømmer om – og siden alle går i vakter er 

det naturlig å kalle dette «Drømmevakta». Dette utviklingsarbeidet som foregår i hver avdeling, 

engasjerer alle i avdelingen. Utgangspunktet for arbeidet er tre spørsmål:  

• Hvordan kan vi samme skape den ideelle vakta – Drømmevakta?  

• Hvordan kan vi sammen skape en god arbeidsplass preget av fellesskap og arbeidsglede?  

• Hvordan kan vi sammen skape en avdeling preget av glede og livskvalitet for brukerne?  

Vi vil tilrettelegge for læringsprosesser som gjør at ansatte og ledere finner de beste måtene å:  

● løse oppgavene på, ● tenke om fremtiden på, ● snakke om og utøve sine tjenester på.  

Dette er også et utviklingsarbeid som vil pågå uten noen bestemt sluttdato. Evalueringen av det 

første året vil skje etter sommerferien 2019.  

INNOVASJON  
Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvaliteten og gjøre 

hverdagen tryggere for brukeren. Det er ikke bare produkter eller teknologiske 

løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester og 

driftsløsninger er også innovasjoner. En bedre måte å bruke teknologien på kan 

også være en innovasjon. I tillegg til at vi gjør noe nytt, må en innovasjon også være 

nyttig for dem den angår, og den må kunne tas i vanlig bruk, være nyttiggjort. Ledere, tillitsvalgte og 

folkevalgte må skape rom for at nye ideer blir applaudert og prøvd ut.   

OM PAKKEFORLØP KNYTTET TIL PSYKISK HELSE OG RUS  
BAKGRUNN OG MÅL  

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordelingen 

mellomforvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate og alvorlige 

psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer. Målet med pakkeforløpene er å stadig bedre 

behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får en god og 

effektiv behandling. Pakkeforløpene innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp og 

utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale 

faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes. 

Nytt  
Nyttig 
Nyttiggjort 
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Viktige innsatsområder for pakkeforløpene: 

• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

• Unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging 

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig hvor de bor i landet 

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus skal gi pasientene og pårørende mer forutsigbarhet i 

utredning og behandling. Pakkeforløpene er også skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, 

bedre samhandling og likeverdig behandling. 

IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP 

• Fra 1.januar 2019 kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og 

rus: Utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge, utredning og behandling i 

psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

• Fra 15. februar kan pasienter henvises til de tilstandsspesifikke førløpene: Spiseforstyrrelser 

hos barn og unge, utredning og behandling av tvangslidelser og mistanke om utvikling av 

psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn unge og voksne. 

Pakkeforløp etableres i kommunen, men registreres i spesialisthelsetjenesten. Rettighetsvurderings 

skjer på vanlig måte. Henvisningen (som regel fra fastlegen) til pakkforløp gjøre på vanlig måte, men 

med et utvidet krav til innhold i henvisningen og at henvisningen er koordinert mellom involverte 

instanser der flere er involvert. Underveis i pakkeforløpene vil henviser få regelmessige 

tilbakemeldinger på behandlingsplan. Ved avslutning lages det en konkret skriftlig plan for videre 

oppfølging. Det etableres funksjoner som forløpekoordinator i spesialisthelsetjenesten og 

kommunen som skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødvendig ventetid. 

Forløpskoordinator i kommunen skal også sikre at lovpålagt rett til individuell plan og/eller 

koordinator blir ivaretatt i det videre forløpet.  

I vår region av SI er det planlagt informasjonssamlinger for aktuelle instanser høsten 2019. Dette for 

å gjøre pakkeforløpene mer kjent for involverte parter i kommunene og DPS. 

HABILITERINGSTJENESTEN  
FRAMTIDSBILDE OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTENE TIL MENNESKER MED 

UTVIKLINGSHEMMING  

● Stortingsmelding 45 (2012-2013) Frihet og likeverd: Formålet med Stortingsmeldingen var å 

vurdere i hvilken grad de politiske ambisjonene fra ansvarsreformen i 1991-1995 var gjennomført i 

praksis for personer med utviklingshemming. Stortingsmeldingen konkluderte med at målene ikke 

var oppnådd, og at utviklingen på enkelte områder var gått i feil retning. Et enstemmig Storting 

nedsatte da et utvalg som leverte sine svar i NOU 2016: 17 På lik line.  

● NOU 2016: 17 På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 

utviklingshemming: Her skisseres åtte konkrete løft for å realisere grunnleggende rettigheter for 

personer med utviklingshemming i kommunene. Tematikken i de åtte løftene er økt 

selvbestemmelse og rettsikkerhet, inkluderende og likeverdig opplæring, arbeid for alle, god helse og 

omsorg, eget hjem, kompetanse og kunnskap, koordinerte tjenester og målrettet styring fra politisk 

hold. Regjeringen jobber nå med saken og det er antatt at det vil medføre et økt fokus på status for 

utviklingshemmede i kommunene og ikke minst hvilke standarder og forpliktelser vi vil bli målt på 

fram i tid. Blant annet er det forslag om «kommunal plikt til å sørge for tilrettelagt arbeid for alle som 
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er «ung ufør, inklusive utviklingshemmede» for å imøtekomme Stortingsmelding 45 (2012-2013) 

Frihet og likeverd. Dette vil kunne påvirke vår tjeneste direkte. 

Det er grunn til å anta at rettsstillingen til utviklingshemmede og andre sårbare grupper styrkes, som 

igjen vil påvirke enheten Habilitering på tjenestesiden. Dette vil påvirke framtidig tildeling av 

tjenester på omfang og nivå, for å kunne innfri de løfter og målsettinger som regjeringen forventer av 

tjenestene til utviklingshemmede i Norge.  

VURDERING AV FRAMTIDIGE BEHOV FOR GRUPPEN YNGRE HABILITERING FRAM MOT 2025 OG 2030 

I GAUSDAL  

Det er vanskelig å framskrive slike tall, da det er den enkelte familie som må ta disse valgene til 

syvende og sist. Erfaringer fra Heggelia viser at selv med lange og gode prosesser, så kan ting 

vurderes annerledes når sannhetens øyeblikk er der eller kjente planer skal effektueres. Vi har heller 

ikke oversikt over hvem som skulle komme til å flytte eller komme til, fram i tid.  

Det vi vet per nå, er at Heggelia eller Follebu er ønsket lokasjon for yngre brukere habilitering. 

Framskrevet bilde til 2025 sier oss at 2 personer har klare ønsker om å etablere seg i Heggelia 

omtrentlig i 2025. En person vurderer tilknytning til Heggelia, men også andre boløsninger. De siste 3 

har et utfordringsbilde som kan utløse flere tjenester eller ingen tjenester, avhengig av den enkeltes 

utviklingstrekk og ønsker. I aktuell gruppe er det få med diagnosen utviklingshemming. Dvs. at 

vurderinger av faktisk behov og ønsker vil bygge på samtykke og forståelse av egen situasjon.  

I tidsrommet 2025-2030 er det grunn til å planlegge og etablere en type 2-mannsbolig i tilknytning til 

Heggelia i forhold til kjente behov. I planarbeid fram til da, bør det tas høyde for dette med tanke på 

tomt og nærhet til Heggelia. Avhengig av utvikling kan dette behovet oppstå noe før. Skulle det 

oppstå endringer i beboergruppa i Heggelia før dette, kan dette imidlertid endre behovet for en ny 

2-mannsbolig i tilknytning til Heggelia, uten at det kan planlegges uti fra dette. Dette betinger 

imidlertid at ingen av de andre unge får et behov for tilrettelagt bolig med oppfølging eller at nye 

brukere flytter til.  

KJØP AV EKSTERNE TJENESTER  

Det er en utfordring for Gausdal kommune og ha tilstrekkelig kompetanse og robusthet til å møte 

alle utfordringer med de faglig forsvarlig helsetjenestene som brukeren har krav på. Gausdal 

kommune løser de fleste oppgaver med egne tjenester, men ved spesielle utfordringer innen 

psykiatri og atferd, har vi måttet kjøpe slike tjenester av private aktører. Det er et kontinuerlig mål å 

rekruttere, bygge og beholde kompetanse til å yte slike tjenester selv, men det må erkjennes at vi 

som mindre kommune ikke alltid vil være i stand til det.  

ØKONOMI OG ALDERSSAMMENSETNING I BOLIGENE  

Gjennomsnittsalderen på de som mottar tjenester i Flatland, Bjørkvin og Heggelia er 46 år. 46 år 

gjenspeiler beboersammensetningen på Flatland og ulikheten på de yngre i Heggelia med 24 år og 

Bjørkvin med 65 år. Ved å framskrive antall tjenestemottakere på innslagspunktet 67 år, ser vi 

følgende utviklingstrekk: Antall over 67 år i 2019 = 3, i 2025 = 3, i 2030 = 10. Dette viser at behovene 

på Flatland og spesielt Bjørkvin vil endre seg i denne perioden. Det samme gjør finansierings-

grunnlaget da særskilt finansiering av utviklingshemmede stopper opp ved fylte 67 år.  

AKTIVITETSSENTERET / ARBEID  

Det er i dag 20 personer som har et aktivitets og arbeidstilbud i regi av Habilitering. Det samarbeides 

med både kommunale og private arbeidsplasser. Aktivitetssenteret har jobboppdrag fra bl.a. Swix, 

Madshus og Pladsen i tillegg til egenproduserte varer. Det er en utfordring å skaffe nok arbeid 
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gjennom hele året for de som er på aktivitetssenteret.  I og med at det er en gruppe med et 

aldersspenn fra 20 år til 70 år med ulike utfordringer, ser en at det er behov for ulike tilbud.   

Det er like viktig å ha aktivitet/arbeid utenfor aktivitetssenteret, som det er å ha et aktivitetssenter. 

Selv om det blir brukt betegnelsen aktivitetssenteret, er dette jobben til personene som har dette 

tilbudet. Spørsmålet om «motivasjonspenger» kommer jevnlig opp, dette er noe Gausdal kommune 

avviklet for noen år tilbake. Særlig for de yngre kan dette være forskjellen om de går på jobb eller 

ikke.  Framover vil vi nok bli utfordret på å skaffe jobber i ordinær bedrift, om ikke hver dag, så deler 

av uken. Dette i forhold til NOU 2016:17, samt et ønske fra de pårørende.  

KOMPETANSEBROEN  
Samhandlingsreformen har skapt et økt behov for samhandling knyttet både til direkte samarbeid 

om den enkelte pasient, og til gjensidig veiledningsansvar, kompetanseoverføring og 

informasjonsutveksling. Med fokus på optimalisering av pasientforløp blir behovet for en digital 

samhandlingsarena tydeligere.  

Kompetansebroen er en nettside rettet mot medarbeidere og studenter innen helsesektoren og skal 

styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og 

utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte 

fagområder. Nettsidens innhold er tilgjengelig for alle interesserte og partene i samarbeidet 

inkluderer sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner i Innlandet, Vestfold og Oslo/Akershus. 

Formålet med å legge til rette for så enkel og effektiv tilgang til kompetanse, er at pasientene skal 

møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene, gjennom:  

• forbedring av pasientforløp  

• lik praksis/like prosedyrer hos partene  

• styrking av fag- og samhandlingskompetanse  

• bedre samhandling  

• bedre pasientflyt  

• bedre kapasitetsutnyttelse  

• utveksling av praksisnær informasjon  

Gausdal har som en del av Innlandet nå fått tilgang til www.kompetansebroen.no  
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5. TJENESTEPROFILEN  
Tjenesteprofilen er utarbeidet av KS Konsulent ved seniorkonsulent Chriss Madsen.  

En tjenesteprofil er en sammenstilling av de viktigste indikatorene for en tjeneste presentert i en 

figur. Hensikten med en tjenesteprofil er å gi en helhetlig oversikt, fordelt på områdene 

«prioritering», «dekningsgrader», «enhetskostnader» og «kvalitet/annet». Tjenesteprofilen skal 

altså gi et oversiktsbilde av «hvordan tjenesten ser ut». Tallene som beskrives i tjenesteprofilen 

under er indekserte, det vil si at man ser Gausdal kommunes faktiske pleie og omsorgstall i prosent 

av snittet for KOSTRA-gruppe 11 (K11) som er vist ved den rette oransje linjen i figuren under (K11 = 

100). K11 består av mellomstore kommuner (5.000-20.000 innbyggere) med middels bundne 

kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Grunnet manglende publisering av 

pleie og omsorgsdata 15. mars 2019, så har vi brukt 2017-tall – dette gjelder for alle indikatorene 

brukt i tjenesteprofilen under. 

Hvordan lese Tjenesteprofilen: 
En tjenesteprofil leses fra venstre mot høyre, og den starter med å vise nivået på prioritering 

(ressursbruk). Nivået på prioriteringen er et produkt av dekningsgradene (dvs. hvor mange 

mottakere/plasser/timer/døgn som produseres) og enhetskostnadene (dvs. hva koster det å 

produsere en mottaker/plass/time/døgn). Til slutt vises indikatorer som gir uttrykk for struktur- og 

prosesskvalitet. 

 

 
1: Driftsutgifter pleie og 
omsorg per innbygger 

5: Mott. av hjemmetjenester, 
andel 0-66 år 

10: Driftsutgifter per 
mottaker, hele plo 
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uke, institusjon 

2: Driftsutgifter F234 per 
innbygger 

6: Mott. av hjemmetjenester, 
andel 67-79 år 

11: Driftsutgifter per mott. 
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12: Utgift per planlagt 
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Prioritering (indikatorer nr. 1-4) 

 

Vi starter med å beskrive indikatorene 1-4 som uttrykker prioritering (ressursbruk) etter korrigering 

for objektivt utgiftsbehov. Utgiftsbehovet sier noe om hvor mye en kommune, eller en tjeneste i en 

kommune, koster å drive sammenlignet med andre kommuner. En kommune med høyt utgiftsbehov 

på grunn av mange eldre, mange barn, eller andre forhold, får en større andel av frie inntekter enn 

en kommune med lave utgifter. Utgiftsbehovet blir beregnet innenfor hver tjeneste. I en kommune 

med stor tilflytting vil man naturlig ha større utgifter per innbygger til barnehage og skole enn i en 

kommune med fraflytting. I en kommune med en stor andel eldre vil tjenester innenfor pleie og 

omsorg stå for en større andel av utgiftene. Ved å justere for utgiftsbehovet kan man sammenligne 

seg med kommuner som har en annen demografi enn vår egen. Bruk av utgiftsbehov for 

sammenligning mellom kommuner er mest presist på aggregerte nivå, for eksempel hele pleie- og 

omsorgssektoren eller hele skolesektoren. Det er mindre treffsikkert når man ser på 

enkeltfunksjoner, for eksempel institusjoner eller hjemmetjenester. Det er likevel godt nok til å 

kunne si noe om nivået på enkelttjenestene er høyt eller lavt sammenlignet med andre kommuner. 

• Den første indikatoren uttrykker hvordan pleie og omsorgstjenesten i Gausdal prioriteres 

totalt sett, dvs. hvilken ressursbruk kommunen har på alle KOSTRA-funksjonene innenfor 

pleie og omsorg. Gausdal har en verdi på 113 som betyr 13 % høyere prioritering enn K11. 

Ser vi nærmere på de ulike deltjenestene innenfor pleie og omsorg så viser indikatorene 

følgende sammenlignet med K11: 

• Indikator 2: Gausdal har 63 % høyere prioritering på f. 234 aktiviserings- og servicetjenester 

overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser  

• Indikator 3: Gausdal har 16 % lavere prioritering på f. 254 helse og omsorgstjenester til 

hjemmeboende  

• Indikator 4: Gausdal har 46 % høyere prioritering på helse og omsorgstjenester i institusjon = 

f. 253 (pleie) og 261 (drift av institusjonslokaler)   

 

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. Gausdal har også høy ressursbruk på f. 234, men dette er en deltjeneste 

som betyr lite for den samlede ressursbruken.  

113 

163 

84 

146 

 Netto dr.utg. per innb  plo  Netto dr.utg 234 per innb  netto dr.utg 254 per innb  Netto dr.utg 253/261 per
innb

Prioritering

Gausdal Kostragruppe 11
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Dekningsgrader (bruksrater) – indikatorer nr. 5-9: 

 

Indikatorene 5-9 viser dekningsgrader, dvs. bruksraten som er antallet som mottar hjemmetjenester 

ift. ulike aldersgrupper. Det vises til vedlegget for nærmere beskrivelse av hvilke typer tjenester som 

inngår i «hjemmetjenester». Prinsipielt skal en dekningsgrad si noe om i hvor stor grad behovet for 

en bestemt tjeneste dekkes. I KOSTRA brukes indikatorer for andel innbyggere i sentrale målgrupper 

som har tjeneneste, og disse nøkkeltallene brukes til å vise kapasitet i tilbudet.  

 

Gausdal sammenlignet med K11: 

• Indikator 5: Gausdal har 21 % lavere andel av innbyggere 0-66 år som mottar 

hjemmetjenester 

• Indikator 6: Gausdal har 4 % høyere andel av innbyggere 67-79 år som mottar 

hjemmetjenester 

• Indikator 7: Gausdal har 3 % lavere andel av innbyggere 80 år+ som mottar hjemmetjenester  

• Indikator 8: Gausdal har 92 % lavere andel av innbyggere 80 år+ som bor i omsorgsbolig med 

heldøgns bemanning 

• Indikator 9: Gausdal har 19 % høyere andel av innbyggere 80 år+ som bor i institusjon 

 

Disse tallene viser at Gausdal generelt sett ikke har spesielt høye dekningsgrader i hjemmetjenesten 

(mottakere av hjemmetjenester), men at kommunen har veldig lav kapasitet på et sentralt trinn i 

«Omsorgstrappa» - omsorgsbolig med heldøgns bemanning til eldre (innbyggere 80 år+), og at 

kommunen ser ut til å «kompenserer» for dette ved å ha noe høy dekningsgrad (antall plasser) i 

institusjon.  
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Enhetskostnader – nr. 10-14: 

 

Enhetskostnader viser forholdet mellom produsert mengde av tjenester og omfanget av 

innsatsfaktorer (årsverk og kroner) som er blitt brukt under produksjonen. I KOSTRA brukes 

«Korrigerte brutto driftsutgifter» for å uttrykke enhetskostnader, og dette omfatter driftsutgiftene 

ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale 

regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.  

 

Gausdal sammenlignet med K11: 

• Indikator 10: Gausdal har 4 % lavere korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av pleie- og 

omsorgstjenester  

• Indikator 11: Gausdal har 32 % lavere korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

hjemmetjenester 

• Indikator 12: Gausdal har 2 % høyere bruttodriftsutgift pr vedtakstime (hjemmetjenesten) 

• Indikator 13: Gausdal har 16 % høyere korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass 

• Indikator 14: Gausdal har 8 % høyere brutto driftsutgift pr institusjonsdøgn 

 

Indikatorer for enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenesten må tolkes forsiktig da de er påvirket av 

dekningsgradene (hvor mange man gir tjenester til) OG brukerens faktiske bistandsbehov. Imidlertid 

kan indikator 12 og 14 brukes som indikasjoner på nivået på enhetskostnadene, og disse viser at 

Gausdal ligger litt over snittet for K11 som kan da indikere at «enhetskostnadene» innen pleie og 

omsorg er noe høye i Gausdal.   

 

 

96 

68 

102 

116 
108 

 Korr. bto dr.utg. per
mott. hele plo

 Korr. brutto dr.utg per
mott. av hj.tj

 Bruttoutgift per
planlagt vedtakstime

 Korr.brutto dr.utg,
inst, per plass

 Utgifter per
beboerdøgn i

institusjon

Produktivitet/enhetskostnader

Gausdal Kostragruppe 11



Utredning 2019 Helse og omsorg  Gausdal kommune 

Side 45 av 57 
 

Kvalitet/annet – indikatorer nr. 15-19: 

 

Det er ikke mange gode kvalitetsindikatorer i KOSTRA for pleie- og omsorgstjenesten, men 

indikatorene under er et lite utvalg som sier noe om kvaliteten på innsatsfaktorene (strukturkvalitet) 

og noe ift. prosesskvalitet (årlig vurdering av institusjonsbeboere av lege og tannhelsepersonell). 

 

Gausdal sammenlignet med K11: 

• Indikator 15: Gausdal har 30 % høyere nivå på antall legetimer pr beboer på institusjon pr 

uke  

• Indikator 16: Gausdal har 24 % lavere nivå på antall fysioterapitimer pr beboer på institusjon 

pr uke 

• Indikator 17: Gausdal har 2 % høyere andel årsverk i brukerrettet tjeneste (f. 234, 253 og 

254) med helsefagutdanning 

• Indikator 18: Gausdal har 26 % høyere andel av sine langtidsbeboere på institusjon som har 

fått en årlig vurdering av lege 

• Indikator 19: Gausdal har 29 % lavere andel av sine langtidsbeboere på institusjon som har 

fått en årlig vurdering av tannhelsepersonell 

  

Når det gjelder lege- og fysioterapitimer på institusjon så må disse nøkkeltallene vurderes i 

sammenheng med hvordan kommunen har innrettet og faktisk generelt utøver behandling og 

rehabilitering. Oppfølging og behandling skjer i institusjon, noe på et «kontor» og noe i boliger/den 

enkeltes eget hjem. Når det gjelder andel årsverk i brukerrettet tjeneste med helsefagutdanning så 

ligger dette marginalt over K11, men betyr likevel at om lag 1 av 4 som arbeider i pleie- og 

omsorgstjenestene er ufaglært.     

OPPSUMMERING 
Hovedforklaringen til 13 % høyere ressursbruk i sammenlignet med K11 er at Gausdal har en 

«institusjonsorientert» tjenesteprofil, dvs. har høy andel institusjonsplasser og noe høye utgifter pr 

plass.  

Utgifter pr plass i institusjon bestemmes av hvor mange plasser kommunen har (som påvirker 

bistandsbehovet og bemanningsfaktoren) og av hva slags type plasser man har. Gausdal har en 
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relativt høy andel av sine plasser definert som «demensplasser» og dette er en type plasser som 

normalt trenger høyere bemanning og dermed trekker opp utgiftene pr plass.  

Gausdal har veldig få omsorgsboliger med heldøgns omsorgtjenester til eldre (80 år+). Dermed blir 

alternativet enten å gi mye hjemmetjenester i egen bolig eller institusjonsplass. Mangel på dette 

trinnet i omsorgstrappa kan både føre til høyt belegg på institusjon (og lav gjennomstrømning på 

korttidsplasser), samt økt belastning i hjemmetjenesten.  

BESKRIVELSE AV KOSTRA-FUNKSJONENE I PLEIE OG OMSORG  
 

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 

Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, utviklingshemming mv.: 

• Eldresentra og dagsentra for hjemmeboende, 

• aktivitetssentre for personer med utviklingshemming m.m.  

• aktivisering av barn med funksjonsnedsettelse utover aktivisering i forbindelse med 

grunnskoleundervisning, 

• andre dagaktivitetstilbud 

• transporttjenester, 

• støttekontakt, 

• matombringing, 

• velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift 

av teknologien, men ikke utgifter som er knyttet til utrykninger, som føres på funksjon 254), 

• vaktmester, 

• vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, 

• ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 

• frivillighetssentraler, 

• frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Merk: Eldresentre/dagsentra er aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. 

tjenester innvilget ved enkeltvedtak, med betaling/egenandel hjemlet i denne forskriften kapittel 1 

om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. skal føres på funksjon 

253.  

 

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 

Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse helse- og omsorgstjenester i institusjon, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c) og forskrift om kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon § 1 bokstavene a, c og d (institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for 

barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester 

(barnebolig), herunder avlastningsbolig, aldershjem og sykehjem). 

Inntekter fra egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon, jf. forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 1. 

 

I tillegg til døgnopphold inkluderer dette også dag- og nattopphold, samt tidsbegrenset opphold på 

slike institusjoner, f.eks. re-/habilitering og avlastning. Omfatter også servicefunksjoner som: 

• kjøkken, 

• kantine/kiosk, 

• vaskeri.  
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Dersom institusjonens servicefunksjoner (for eksempel kjøkken og vaskeri) yter tjenester overfor 

hjemmeboende, skal disse utgiftene fordeles mellom funksjon 253 og funksjon 234. Renhold, drift og 

vedlikehold av institusjonslokaler føres på funksjon 261. 

Funksjonen omfatter videre: 

• medisinske forbruksvarer, 

• tekniske hjelpemidler, 

• inventar og utstyr, 

• administrasjon/ledelse av institusjonen (forutsetningen er at eventuelle ledere ved 

avdelinger/poster ikke har fullstendig lederansvar), 

• inntekter av oppholdsbetaling, 

• utgifter til hjelp i og betjening av avlastningsboliger, 

• betalinger utskrivningsklare sykehuspasienter. 

Kommunale institusjoner knyttet til rusomsorg føres på funksjon 243. 

For bokstavene b og e i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon gjelder følgende: 

• Bokstav b: Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige 

føres på funksjon 243. 

• Bokstav e: Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp føres på funksjon 256  

 

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

• Praktisk bistand og opplæring 

• Brukerstyrt personlig assistent 

• Avlastning utenfor institusjon 

• Omsorgslønn 

• Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie (hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste 

Inntekter fra egenandel for praktisk bistand og opplæring, jf. forskrift om egenandel for kommunale 

helse- og omsorgstjenester kapittel 2. 

Avlastningsopphold i avlastningsbolig eller på institusjon registreres under funksjon 253.  

 

256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene  

Utgifter til tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene iht. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5. Den lovpålagte plikten til å gi et slikt tilbud vil tre i kraft fra 1.1.2016. I 

perioden 2012-2015 gis det statlige overføringer til dekning av etablering og drift etter hvert som 

tilbudene starter opp i kommunene. Statlige overføringer knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, 

både tilskuddet fra Helsedirektoratet og overføring av midler direkte fra helseforetakene, skal føres 

som inntekt på denne funksjonen. 

Utgifter til drift og vedlikehold av lokaler for akutt døgnopphold føres på funksjon 261.  

 

261 Institusjonslokaler 

1. Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. 

funksjon 253 og forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner) med tilhørende tekniske 

anlegg og utendørsanlegg. Driftsutgifter for boliger vedrørende tjenester regulert etter ovennevnte 

lov skal føres under funksjon 261 uavhengig av valgt løsning på boform.  

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift 

og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, 

snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn 

mv.) som er knyttet til institusjonslokaler. Dessuten avskrivninger av egne bygg.  
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Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og 

renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Renhold av institusjonslokaler (dette føres ikke lenger på funksjon 

253). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i 

Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet, se www.gkrs.no 

2. Forvaltningsutgifter knyttet til institusjonslokaler (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte 

skatter og avgifter knyttet til institusjonslokaler) føres på funksjon 121. 

3. Investeringer i og påkostning av institusjonslokaler. 

4. Husleieutgifter ved leie av institusjonslokaler. 

• Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres 

husleien i på art 190. 

• Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i kommunens regnskap, og 

inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap. 

• Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i 

kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap. 

• Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i 

kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig 

art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190. 

5. Inntekter knyttet til utleie av lokalene til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt 

foretak). 

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til pleie- og omsorgstilbudet inngår ikke her, men føres på 

funksjon 253. 
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6. FRAMSKRIVNINGER  
Vi innleder med å si at kapittelet omhandler tjenestemottakere innenfor Helse og mestrings 

«kundegruppe», ikke habilitering eller rehabilitering. Data for et fåtall av enkeltbrukere kan være 

fjernet av personvernhensyn.  

Når framtidas helse- og omsorgstjenester skal planlegges må man blant annet se på forventet 

befolkningsutvikling. Gausdal er en av mange kommuner hvor man antar at folketallet vil gå ned. 

Vi bruker SSBs hovedalternativ (MMMM) i våre framskrivinger. Det vil si at vi forutsetter middels 

fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring. Det er dette alternativet som er mest 

brukt. En slik framskriving er kun en prognose, og den faktiske utviklingen vil avhenge av både lokale, 

nasjonale og internasjonale forhold.  

Når vi ser på tidligere befolkningsframskrivinger, så ser vi at antall eldre i virkeligheten er noe høyere 

enn prognosen. Dette kan ha sammenheng med større økning i levealder enn SSB har forutsatt i sine 

beregninger. Dette viser at det er vanskelig å si noe veldig bastant om utviklingen, også på relativt 

kort sikt. I figuren under ser vi prognosene fra 1996 og 1999 på hvor mange innbyggere Gausdal ville 

ha over 80 år i 2019. Som vi ser er det er relativt stort sprik, både innbyrdes mellom prognosene og 

sammenlignet med det faktiske resultatet.  

 

BEFOLKNINGSPROGNOSE  
I figurene under ser vi (fig. 1) at antall innbyggere totalt sett vil bli redusert fra dagens ca. 6100 

innbyggere til omtrent 5700 innbyggere om 20 år. I følge prognosen vil det være store variasjoner 

innenfor forskjellige aldersgrupper. Gruppen 0-19 år har vært synkende i flere år, og denne trenden 

ser det ut til å ville fortsette i årene som kommer. Aldersgruppen voksne, 20-66 år, har vært relativ 

stabil siste ti år, men ser ut til å bli betydelig redusert neste 25 år. Aldersgruppen eldre, 67 år og over, 

vil vokse kraftig neste 25 år (fig. 2).  Når vi splitter gruppen eldre i tre (fig. 3) så ser vi at de første fem 

årene er det relativt stabilt, og at vi deretter får en kraftig økning i antall innbyggere 80-89 år 

(etterkrigskullene passerer 80). Innbyggere over 90 år vokser også, og i 2039 – om bare 20 år – vil 

Gausdal, ifølge prognosen, ha dobbelt så mange innbyggere i den aldersgruppen som i dag.  
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Tre aldersgrupper:  
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ENDRING I BEHOV  
I dag har Gausdal kommune 68 institusjonsplasser for syke og eldre. Dette omfatter både korttids- og 

langtidsplasser. Dersom sykehjemsplasser blir brukt på samme måten i framtida som i dag, vil 

utviklingen være som vist i figuren. Allerede om ti år vil behovet ha steget til ca. 90 sykehjemsplasser, 

og vil om 25 år ha økt til ca. 110. Langtidsplasser i institusjon er blant de mest ressurskrevende 

tjenester som gis i en kommune. Det er lite realistisk å øke antall institusjonsplasser i en slik takt.  

 

ENDRING I DEMOGRAFIUTGIFTER  
I neste figur ser vi forventede endrede utgifter knyttet til endringer i demografi de neste ti årene. 

Dette er en teoretisk utvikling i utgiftene basert på endringer i befolkningen. Det forutsettes at 

tjenestene som gis til de enkelte aldersgruppene til enhver tid er korrekt tilpasset behovet.  

 

En nedgang i antall barn i skolepliktig alder (0-15 år) vil for eksempel framkomme som en direkte 

reduksjon i utgiftene. Dette til tross for at utgiftene til en skole er omtrent like selv om elevtallet kan 
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svinge noe. Store reduksjoner i utgifter til skole vil man først oppnå når elevtallet endrer seg så mye 

at man kan gjøre endringer i skolestrukturen.  

Innen tjenester til pleie og omsorg vil man få en mer direkte effekt, siden mange av tjenestene gis til 

den enkelte tjenestemottaker i eget hjem. Det er rimelig å anta at utgiftene totalt sett øker noe mer 

enn prognosen tilsier, fordi det er tilnærmet umulig å ta ned utgiftene til barnehager og skoler i 

samme takt som den teoretiske endringen i befolkningen.  

Figuren viser klart at demografiutgiftene til barn går ned fordi det blir færre barn – mens 

demografiutgiftene til eldre går opp fordi det blir flere eldre, og særlig flere av de eldste eldre.  

BOTID I INSTITUSJON  
Langtidsplass i institusjon er blant de mest omfattende tjenestene en kommune gir. Det er derfor et 

mål at man gir tjenester innenfor hjemmetjenester og botilbud med heldøgns omsorg så lenge som 

det er mulig. På denne måten kan man bruke sykehjemsplasser til de med størst behov. Et mål på 

hvor riktig bruken av sykehjemsplasser er, er å se på gjennomsnittlig botid for pasienter med 

langtidsplass. I 2016 var gjennomsnittlig botid, på landsbasis, for beboere med langtidsopphold 2,02 

år (Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende, Helsedirektoratet 2017). I Gausdal 

har vi per i dag en gjennomsnittlig botid på ca. 3,1 år. Denne forskjellen på et drøyt år betyr at det er 

ca. 20 pasienter som får vedtak om langtidsplass hvert år. Dersom botiden hadde vært som 

landsgjennomsnittet ville man kunne tildelt ca. 30 plasser per år. Diagrammet viser at Gausdal har 

betydelig flere pasienter som har bodd lenge i institusjon, enn landsgjennomsnittet.  

De aller fleste som flytter inn på en langtidsplass 

på sykehjem avslutter livet der. På landsbasis 

var gjennomsnittlig botid på sykehjem to år i 

2016. Det er store variasjoner i botid – fra død 

kort tid etter innflytting, til over 20 års botid. I Gausdal har vi per april 2019 en gjennomsnittlig botid 

på ca. tre år. Den store variasjonen i botid kommer også til uttrykk gjennom medianverdien som er 

cirka to år.  
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I figuren over ser vi fordelingen av beboere innenfor de forskjellige varigheter på opphold. Det er i 

Gausdal en betydelig større andel beboere med lange opphold enn i landet som helhet. Det er 

tilsvarende færre med korte opphold.  

Det er ønskelig å tildele langtidsplass i institusjon til de som har størst hjelpebehov og bruke alle trinn 

i omsorgstrapp før langtidsplass tildeles.  

BOTID OG TJENESTETILBUD I OMSORGSBOLIGER  
Figuren under viser at beboere i omsorgsboliger i Gausdal har relativt lang botid og få tjenester. På 

registreringstidspunktet i slutten av april 2019 var det 47 beboere i omsorgsboliger for eldre. Fem av 

disse hadde vedtak om mer enn 2 timer per dag / 14 timer per uke. 26 beboere hadde mindre enn en 

time per dag. Fem av disse hadde ingen tjenester i det hele tatt.  

 

HJEMMETJENESTER  
Tildelt tid for hjemmetjenestemottakere satt opp mot IPLOS-score 
I figuren under vises nivået på tildelte hjemmetjenester (helsetjenester i hjemmet/hjemmesykepleie 

og praktisk bistand) sett opp mot pleietyngde (IPLOS-score).  

Vi ser at det gis hjemmetjenester opp til et visst funksjonsnivå (pleietyngde), men at 

tjenestemottakere med stort bistandsbehov har få eller ingen tjenester. Dette kan bety at det tildeles 

langtidsplass i institusjon i stedet for å utvide hjemmetjenestene.  

Det presiseres at vi her ser et øyeblikksbilde fra en tilfeldig uke i 2019, og at det kan være noe 

variasjon fra uke til uke.  

«Tildelt tid» betyr den tiden personalet er i direkte pasientkontakt. I tillegg kommer all 

systemretta tid (se kapitlet under).  

IPLOS er en tallfesting av funksjonsnivået til hver enkelt pasient med 18 variabler etter gitte 

kriterier. Tallene rapporteres inn til Helsedirektoratet.  
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Tjenestenivå før vedtak om langtidsplass i institusjon 
I figuren under ser vi hvilket tjenestenivå pasienter med langtidsplass har den siste perioden før 

langtidsplass blir innvilget. Data er hentet fra pasienter med langtidsplassvedtak i perioden 

01.01.2018 – 15.03.2019.  

 

Figuren er interessant fordi den viser at relativt mange pasienter har få timer tildelte 

hjemmetjenester før de blir lagt inn i sykehjem. Noen kan bli akutt syke og derfor trenger 

sykehjemsplass, men da er det som oftest snakk om en korttidsplass (som kan gå over til 

langtidsplass). Men akutt sykdom forklarer ikke alle som har relativt få timer hjemmetjenester før 

innleggelse. I forbindelse med ønsket om å øke bruken av hjemmetjenester, og dermed redusere 

behovet for institusjonstjenester, er dette et interessant utgangspunkt.  
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RESSURSER OG KAPASITET  
Vi har noe høyere dekningsgrad på sykehjemsplasser enn sammenliknbare kommuner. Vi bruker mer 

penger på sykehjem og mindre på hjemmetjenester. Kostnaden per sykehjemsplass ligger også noe 

over en del andre kommuner, noe som indikerer at vi også kan ha noe å hente på arbeidsplaner og 

organisering. Men vi har to sykehjem (to store og delvis gamle bygninger) og det fordyrer en del.  

Vi har mange hjemmeboende med et relativt lavt antall timer hjemmetjenester per uke – «vi strør litt 

utover til mange». Det betyr igjen at det blir mye kjøring mellom mange pasienter som hver får lite 

hjelp – så vi får lite direkte pasienttid for pengene. Pasienter kan få mye hjelp selv om de bor 

hjemme, men ved svært store behov er løsningen institusjonsplass.  

ØKONOMISK VURDERING: Vi utnytter ikke det økonomiske potensialet som ligger i å la pasienten få 

bo hjemme, godt nok. Økonomisk sett går det et skjæringspunkt ved ca. 25 timer hjemmetjenester i 

uka (dvs. 25 timer aktiv tid hos pasienten. I tillegg kommer tiden til planlegging, kjøring, 

dokumentasjon, osv.). Opp til dette nivået er det økonomisk lønnsomt å yte hjemmetjenester, men 

må pasienten ha enda flere timer tjenester i uka, over en lengre periode, er det mest lønnsomt at 

han er på sykehjem. Figuren over viser at gjennomsnittet for disse pasientene er 7 timer per uke.  

PASIENTRETTA TID: Det omtrentlige skjæringspunktet på 25 timer direkte/aktiv pasientretta tid 

(«Ansikt-Til-Ansikt-tid») framkommer på følgende måte: Vi ser av målinger fra mange kommuner at 

hjemmetjenesten i gjennomsnitt bruker omtrent halvparten av arbeidstida hjemme hos pasienten – 

direkte/aktiv behandling/trening/stell/pleie – og resten av tida til det vi kan kalle systemretta tid.  

SYSTEMRETTA TID: Det er planlegging, administrative oppgaver (sørge for-oppgaver), koordinere seg 

selv og andre, planlegge og legge til rette for tverrfaglige vurderingsbesøk, etc., kontakt med 

lege/pasientens fastlege, akutt helsehjelp og sende pasienten til sykehus, dokumentasjon, kontroll av 

e-Link fra sykehuset, svare på e-Linker, telefontid, pårørendekontakt, innhenting av opplysninger, 

faglige vurderinger, faglig oppdatering (konferere med lege, sykehus, o.a..), legemiddel-

administrasjon (hente legemidlene på apoteket, sette og kontrollere medisinene, dobbeltsjekke 

(iht. forskrift skal to personer kontrollere medisinene), bringe medisinene til pasienten, handle for 

pasienten og frakte klær til vask, og ikke minst kjøring til og fra pasientenes hjem.  

Det betyr at 25 timer direkte pasientretta tid per uke, gir (minst) et tilsvarende antall timer 

systemretta tid. Dvs. en tidsbruk på totalt 50 timer per uke per pasient. Det tilsvarer nesten 1,5 

årsverk. Brutto lønnskostnader vil dermed nærme seg prisen for en sykehjemsplass. Derfor kan vi si 

at mer enn 25 timer i uka pasientretta tid i hjemmetjenesten, gir et skjæringspunkt hvor det rent 

økonomisk kan lønne seg å legge pasienten inn i sykehjem.  

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 

slik at vi reduserer behovet for institusjonsplasser. 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, hos folkevalgte og blant 

personalet og lederne.  
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VEDLEGG:  
• Bygningsmassen ved helseinstitusjoner i Gausdal kommune  

• Plantegning Follebutunet  

• Plantegning Forsettunet  
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