
UTREDNING OM FRAMTIDENS 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

Tjenesteutvalget 

fredag 15. november 2019 



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.»



HVA SOM SKAL GJENNOMGÅS 
GENERELT / MANDAT 

Funksjoner, 
funksjonsfordeling 
og endring av 
oppgaver og 
arbeidsmåter 

i PASIENTFORLØPENE
mellom bl.a. 

• institusjons-
tjenester 

• hjemmetjenester 

• somatikk 

• demens 

• psykisk helse og rus 

• habilitering

o.a. 

HJEMMETJENESTEN

• Styrking og videreutvikling 
gjennom nye arbeidsmåter 
og bruk av 
velferdsteknologi 

SYKEHJEM

• funksjonsfordeling mellom 
somatikk og demens 

• fordeling av langtidsplasser 
og korttidsplasser 

• avlastning 

• behandling 

• rehabilitering 

• palliasjon 

• velferdsteknologi 

• konsekvenser / 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 

INTER-
KOMMUNALT 
SAMARBEID 

• Potensial i 
etablerte 
og evt. nye 
interkommunale 
samarbeid, 
f.eks.: 

• sterkavdeling for 
personer med 
demenssykdom  

• yngre med 
omfattende 
tjenestebehov 
(som alternativ til 
å kjøpe tjenester 
fra private 
aktører) 



Fase 1 – kunnskapsgrunnlaget

Våren – sommeren 2019 



1. FØRINGENE

a) Statlige føringer 

b) Regionale samarbeid og føringer 

c) Lokale føringer 

2. BYGNINGSMASSEN

• Oversikt over hvilke tjenester som er hvor, vedlikeholdsbehov og størrelse 

3. STATUS og organisering = årsverk, medarbeidere, tjenester 

4. PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID

• Kontinuerlig kvalitets-, fag- og organisasjonsutvikling 

5. TJENESTEPROFILEN (v/KS Konsulent) 
• Dekningsgrad, kostnader, kvalitet og våre prioriteringer (ressursbruk) 

6. FRAMSKRIVNINGER

• Hvordan vi bruker ressursene og hvilke prognoser dette gir for framtida 
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STATLIGE  FØRINGER 
• SAMHANDLINGSREFORMEN (2009) – gjeldende fra 2012 

• Gjorde sykehusene mer effektive – ved å legge et større ansvar over på kommunene 
• Mer utfordrende å jobbe i kommunen – men også faglig mer interessant 

• NOU 2011:11 (Hagen-utvalget) og MORGENDAGENS OMSORG (2013)
• oppfordret kommunen til å ta i bruk velferdsteknologi

• DEMENSPLAN 2020   (2015) 
• demens er en stor utfordring og blir større i takt med at andelen eldre øker 
• løfter fram lovfesting av dagaktivitetstilbud – gjeldende fra 1.1.2020 

• NOU 2016:17  (På lik linje) 
• løfter fram grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
• vil kunne få økonomiske konsekvenser for kommunene 

• OPPTRAPPINGSPLAN HAB/REHAB   (HOD 2017) 
• Nye oppgaver krever utvikling av kompetanse, endrede arbeidsformer og innretning av 

tilbudene. Behov for økt bredde i tilbudet og tverrfaglig kompetanse. 

• DET VIKTIGSTE FØRST – prinsipper for prioritering   (NOU 2018:16) 
• Gjelder både på politisk, administrativt og faglig nivå. 

• LEVE HELE LIVET (2018) → se neste bilde 
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• ALVORLIGHET
• ↑ NYTTE 
• ↓ RESSURS



• Omstillingsprosessene våre 
faller ganske bra sammen med 
tidsplanen i Stortingsmelding 15. 

• Vi må følge planen for å 
kvalifisere til statlige tilskudd 

FEM STRATEGIER 

- hver med fem virkemidler: 

1. Aldersvennlig samfunn 

2. Aktivitet og fellesskap 

3. Mat og måltider  

4. Helsehjelp 

5. Sammenheng i tjenestene 



Den aller første Leve hele livet-prisen gikk i dag til Karmøy for deres gode arbeid med reformen.

Eldreminister Sylvi Listhaug delte 
ut den første Leve hele livet-prisen



REGIONALE FØRINGER 
• Det regionale samarbeidet har eksistert lenge, men innenfor helse- og 

omsorgssektoren er det i stor grad et resultat av Samhandlingsreformen 

• Både Intermediær- og KAD-plassene er et resultat av 
ønsket om bedre pasientforløp

• Det ferskeste samarbeidet er innenfor psykisk helse og rus 

LOKALE FØRINGER 
• Kommuneplanens samfunnsdel 

• Strategiplanen med økonomiplan og årsbudsjett 

• Andre vedtak fra kommunestyret 
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Kap. 2:  BYGNINGSMASSEN 
Vedlegget  «Bygningsmassen ved helseinstitusjoner i Gausdal kommune» 

• hvilke tjenester er lokalisert hvor? 

• hvor mange bygg har vi? 

• hvor mange kvadratmeter? 

• hva er den tekniske tilstanden til byggene? 

• hva er vedlikeholdsbehovet?

• hvor lett/vanskelig er det å bygge om? 

• kan noe omdisponeres? 

• hvilke tjenester er det mest behov for? 

• hva bør ledige bygg brukes til? 



Kap. 3:   STATUS OG ORGANISERING 
• Viser hvor omfattende disse tjenestene er, 

• det store spennet i innholdet i tjenestene 

• og hvor mange medarbeidere som må til for å yte disse tjenestene 

Kap. 4:   PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID 
Her beskrives noen av de pågående utviklingsprosjektene/prosessene: 

● Velferdsteknologi ● Pasientforløp og overganger  

● Hverdagsrehabilitering  ● «Drømmevakta» 

● Tillitsmodellen ● Nettverk psykisk helse og rus 

● Tverrfaglige arbeidsmåter 



Kap. 5:   TJENESTEPROFILEN 
KS Konsulent har sammenliknet oss med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 11:

• En institusjonstung tjeneste • Lav gjennomstrømning på korttidsplasser  

• Høy andel «demens-plasser» – noe som trekker utgiftene opp 

• Vi gir få timer hjemmetjenester til mange pasienter 

• Vi gir lite tjenester til pasienter som bor i omsorgsbolig (= relativt spreke pas.) 

Kap. 6:   FRAMSKRIVNINGER 
Befolkningsprognosen viser færre yngre og flere eldre de neste årene: 

• Men færre barn gir ikke lavere utgifter før man reduserer antall klasser 

• Flere eldre gir økte utgifter per ny person som trenger tjenester 

• Økonomisk sett har vi en del å gå på ved å gi flere timer hjemmetjenester 



GJENNOMGANG  OG  VIDERE ARBEID 

FASE 1 våren – sommeren 2019

KUNNSKAPSGRUNNLAGET

• Arbeidsmiljøutvalget, juni 

• Formannskapet, juni 

• Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, juni 

• Tjenestekomiteen, juni 

• Kommunestyret, juni 

• Dialogseminaret / 
kommunestyret, august 

FASE 2 høsten 2019 – vinteren 2020 

6  DELUTREDNINGER 

→ 6 tverrfaglige grupper 

• Kickoff 12. november 
• Løypemelding 24. januar 

• Tjenesteutvalget, 15. november 

• Oppsummeres 
og gir et beslutningsgrunnlag 
for politisk behandling 



Fase 2 – delutredningene

Høsten 2019 – vinteren 2020 



Deltakere i arbeidsgruppene 

• Anita Hårstadhaugen – helsefagarbeider / TV

• Anne Marit Aasen – helsefagarbeider / VO

• Annichen Ødegård – enhetsleder Habilitering 

• Beate Nordlien – helsefagarbeider / HVO

• Bjørn Resset – avdelingsleder legesenteret 

• Eldbjørg Jordhøy – enhetsleder Rehabilitering 

• Eva Svendsen – helsefagarbeider 

• Gudbrand Aanstad – rådgiver Teknisk  

• Gunn Iren Dahle – seksjonsleder Forsettunet 

• Harald Landheim – kommunalsjef 

• Inger Ellen Walhovd – enhetsleder Helse/mestring 

• Inger Johanne Rønning – HTV for Sykepleierf. (NSF) 

• Jo-Inge Sævik – rådgiver Habilitering 

• Jo-Morten Høistad – saksbehandler Teknisk 

• Laila Vilhelmsen – helsefagarbeider / VO

• Mai-Britt Stubberudlien – helsefagarbeider / TV

• Mary Aanstad – sykepleier 

• Merethe Øyen – rådgiver Habilitering 

• Ole Edgar Sveen – rådgiver Strategigruppa 

• Pål Vorkinn – kontroller Strategigruppa 

• Ragnhild Hårstad – seksjonsleder Follebutunet 

• Siri Kleiven – helsefagarbeider / TV

• Siv-Janne Klufthaugen – seksjonsleder Hjemmetjen. 

• Tone Melbø – HTV for Fagforbundet (FF) 

• Vanja Tobiassen – HTV for Fellesorganisasjonen (FO) 

• Vivi Børresen – fysioterapeut Rehabilitering 

De 26 medarbeiderne som er direkte involvert i prosessen, er fordelt på de seks arbeidsgruppene.  Noen er med i flere grupper. 



DELUTREDNINGENE

1. HJEMMETJENESTER - med hjemmerehabilitering 

2. DAGSENTER - dagaktivitetstilbud 

3. SYKEHJEM 

4. OMSORGSBOLIGER - inkl. bofellesskap betjent av hjemmetjenesten 

5. BOFELLESSKAP - med betjening – inkl. aktivitetssenteret/-tilbud 

6. FLATAVEGEN 6 - vurderte dagsenter for hjemmeboende personer med demens i 2017 

- startet vurdering av bruk som boliger / omsorgsboliger våren 2019 

- en del av samlet utredning etter kommunestyrevedtaket august 2019 



Hver delutredning skal inneholde kapitlene 

A. Brukergrupper 

B. Behov for kapasitet 

C. Lederstruktur og kompetansebehov 

D. Forebyggende arbeid og tidlig innsats 

E. Nye arbeidsmetoder, ny teknologi og nye løsninger 

F. Nye samarbeidsformer 

G. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift 

H. Kommunens rolle og ansvar 

Oppsummering 



Tidsaspekt og policy for prosessene 
12. november: KICKOFF En time med alle gruppemedlemmene 

24. januar: SAMLING Frist for ferdigstilling av delutredningene 

GRUPPEARBEIDET

• Delutredningene har mange kapitler → gjør dem så korte som mulig 

• Hver gruppe involverer de som er nødvendig å involvere 
• Aktiv vurdering = må ha en god begrunnelse og klart krav til resultatet som skal oppnås 

• Alle gruppedeltakerne ansvarliggjøres og får konkrete oppgaver mellom møtene. 

TJENESTEUTVALGET 15. november: 

• Kunnskapsgrunnlaget som basis for utredningene = faktagrunnlaget: 

• Status for prosessen og hvordan vi skal arbeide med utredningene 

• Utvalget tar stilling til den politiske prosessen og innbyggerinvolveringen 

RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

• Rådet har 5 møter i året og utredningen blir en fast sak i alle møtene 

• FØRINGER 
• STATUS 
• TJENESTEPROFIL 
• FRAMSKRIVNINGER 



Tjenesteutvalget 15. november 2019 

Tjenesteutvalget drøfter og tar stilling til hvordan utvalget vil 
jobbe med den politiske prosessen, herunder 
innbyggermedvirkning. 

Stikkord for møter med innbyggerne kan være:
• involvering av rådet for eldre og  

mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• involvering av brukerråd 

• Hvilke andre møteplasser ønsker tjenesteutvalget? 
• Hvilken tidsplan ser tjenesteutvalget for seg? 



UTREDNING OM FRAMTIDENS 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

Tjenesteutvalget 

fredag 15. november 2019 


