
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER 

FORNYING OG OMSTILLING 2020. 

TILTAK FOR PLANOMRÅDENE 11 og 12. 

De største salderingspostene er «ikke fordelte nedskjæringer med 3 mill,         

Omsorg med 3 mill., Skole med 2,5 mill. og Adm. Fellestjenester med 1,2 mill. 

Behandling av planområdene 11 og 12 er utsatt til etter at Tjenesteutvalget har laget 

sin innstilling til Kommunestyret. 

Administrasjonens saksframstilling har ingen klargjøring av hvilket verdigrunnlag 

tjenesten skal bygge på.  De siste 75 årene har det vært stor politisk enighet både i 

Stortinget og her i kommunen at det førende prinsipp er at den som har stort behov 

går foran den som har mindre behov. I utredningen tas det til orde for at nå «skal 

mindre ytes til flere ved at det skal smøres tynnere utover».  De tar i liten grad 

innover seg at omsorg dreier seg om å se enkeltmenneskers behov og etter beste 

evne prøve å lindre. Omsorg er i sitt vesen praktisk arbeid som ytes av et menneske 

til et annet. 

Omsorgstjenesten oppleves av brukerne og mange av de ansatte som unødvendig 

byråkratisk og lukket. 

Tillit mellom den som yter omsorgen og den som får hjelpen er helt avgjørende for 

kvaliteten på tjenesten. Det oppnås ved at de blir kjent med hverandre. Tilsvarende 

er det avgjørende at kommunens ledelse viser tillit og slik skaper trygghet for den 

som skal yte omsorgstjenesten. 

Den pågående krisen som følger av Covid 19 epidemien viser tydelig viktigheten av 

en synlig og åpen ledelse som tar sine valg etter en prosess hvor fakta og 

usikkerheter blir tydeliggjort før konklusjoner blir trukket. Det har vært helt avgjørende 

for den tillit og trygghet vi allikevel opplever til tross for krisens alvorlighet.  

Kommunens økonomiske krise bør møtes på samme måte. Målet må være å spare 

penger samtidig som omsorgen for de som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv 

skjer på en verdig måte. Det innebærer opplevelse av å bli sett som den jeg er, 

opplevelse av trygghet, opplevelse av å være «sjef i eget liv», opplevelse av å være 

del av fellesskapet, trygghet for tilgang på sunn og næringsrik mat og drikke og 

mulighet for god personlig hygiene. Den «gjennomsnittlige gamle» finnes ikke. De 

som alle andre mennesker har ulike ønsker, handicap, ressurser og muligheter. 

Det tilsier at omsorgstjenestene må være tilpasset den enkeltes behov og ikke slik 

som det i for stor grad er nå at den enkelte gamle må tilpasse seg tjenesten.               

Det krever fleksibilitet i omfang og innretning av tjenesten. 

Innsparingene må skje ved å øke samhandlingen mellom de ulike deler av 

Omsorgstjenesten. Personalet i Omsorgstjenesten sammen med fastlegene vet nok 

om de enkeltes situasjon og deres behov for tjenester. De vet også hvilke tjenester 

som ikke lenger er nødvendige eller som pårørende eller andre kan gjøre like godt. 

Nå blir deres kunnskap ikke brukt. Ansatte i Omsorgssektoren føler seg ofte dratt 



mellom forventet solidaritet til kommuneledelsen og egen samvittighet overfor de 

som trenger hjelp. 

I dag er det en unødvendig oppsplitting av Omsorgstjenesten med fire avdelinger på 

sykehjemmene og avdelinger for hjemmetjenester, omsorgsboliger, bofellesskap og 

boliger for personer med spesielle behov samt flere dagsentrer.  Alle med sine egne 

ledere med personalansvar og administrasjon. Samhandling mellom de ulike 

avdelingene er fraværende. Trengs det hjelp fra den ene avdelingen til den andre til 

enkle ting som å stelle et sår, sette en sprøyte eller ta en blodprøve kreves det 

søknader, saksbehandling og vedtak. 

I tillegg er det et Tildelingskontor for saksbehandling. Personalet der kjenner i liten 

grad de som søker om omsorgstjenester annet enn gjennom dokumenter.                                                                             

Det er færre enn ti personer ukentlig som har behov for vesentlig endring av 

tjenesteomfanget.  

I dag er det 4- 5 nivåer mellom de som yter omsorgstjenester og Kommunedirektøren 

Det er nok med en stilling som Omsorgsleder som har ansvar for all tildeling av 

Omsorgstjenester. Den skal ha som oppgave å ha en samlet oversikt over 

kommunens tjenesteyting / kapasitet gjennom fortløpende innspill / dialog med 

pleiepersonalet, fastlegene, sykehusene, brukerne og deres pårørende. 

Omsorgslederen har styringsrett over personalet og tildeler tjenester etter beste 

evne. Det bør opprettes en raskt virkende kommunal klageinstans.  

Omsorgslederen bør ha en til to administrative medarbeidere som gjør administrative 

vedtak, lager vaktlister og foretar innkjøp med mer. 

De enkelte faggruppers tillitsvalgte bør være kommunikasjonskanalen til 

kommuneledelsen. 

Faglige spørsmål tas direkte opp mellom tjenesteyter og Omsorgsleder. 

Det er alt innført ordning med «fastlegesykepleier» for gjensidig kunnskapsutveksling 

mellom Omsorgstjenesten og den enkelte fastlege. 

I Omsorgstjenesten er det nå 10 – 11 administrative stillinger. 

Det er et realistisk mål å redusere det til fire uten å måtte redusere tjenestene til de 

som trenger det mest. Det kan årlig innebære innsparing av 5 – 6 mill. 

De seks delutredningene er ikke konsekvente på hvilken tidshorisont rådene gjelder 

for. Det viktige nå er vel å få kommunens økonomi i balanse i løpet av inneværende 

kommunestyreperiode. Investering i ny teknologi eller forebyggende tiltak vil ikke gi 

resultater i et slikt tidsperspektiv. Spådommer om at det blir enda vanskeligere 

framover hjelper oss heller ikke.  

Vi sitter da igjen med at vi må forenkle den daglige driften. 

1 Sykehjem: Delutredningen gir uttrykk for «Når vi har ledige plasser – så blir de 

brukt.» Påstanden savner dokumentasjon. Tilsvarende er det ikke dokumentert at 

syke eldre gjerne vil på sykehjem. Det som er dokumentert er at angst og utrygghet 



for framtiden reduserer evnen til egenomsorg og slik øker ønsket om omsorg i 

sykehjem for i tide å trygge egen situasjon før de får det for vanskelig. Er det 

sikkerhet for at hvis omsorgsbehovet øker så er det hjelp å få, så er det dokumentert 

at da utsetter de eldre lengst mulig å be om mer hjelp. Variert sunn og næringsrik 

mat tilsier at maten lages lokalt. Forbrukerrådets undersøkelser har avdekket hvor 

mye ernæringsmessig dårlig mat som blir servert til eldre. Det å dele et måltid med 

andre er viktig for sosial trivsel. Matservering og kantinedrift er et dårlig sted å prøve 

å spare penger.  

Brukerrådene på sykehjemmene slik de er sammensatt nå sikrer i liten grad eldre 

mulighetene for reell brukermedvirkning. Sammensetningen bør endres til en 

representant for hver av gruppene beboere, pårørende, ansatte, REF (Rådet for 

eldre og personer med funksjonshemming) og Venneforeningen og med daglig leder 

som sekretær. 

2 Hjemmetjenester: I perspektivene for dreining til hjemmetjenester står det: «På kort 

sikt er det ressurskrevende, men på lengre sikt vil det være mer bærekraftig, også 

økonomisk». Her må en være ryddig på hvilket tidsperspektiv en tenker ut ifra. Den 

økonomiske innsparing av forebyggende tiltak er ikke dokumentert på kort sikt (noen 

år) og er svært vanskelig å dokumentere på lengre sikt. 

 Det som er vel dokumentert er at når den som skal yte hjemmetjenester kjenner 

godt den som trenger hjelp løses nye problemer enklere enn om de er ukjente for 

hverandre. I helger og ferietider er dette et velkjent og ressurskrevende problem som 

ofte via legevakt fører til «unødvendige» innleggelser i sykehus. Hjemmetjenester gitt 

av noen få til alle brukere innen en rode kan minske dette problemet. Det er også 

prøvd med hell at i noen av disse tilfellene, får den som en kort periode trenger 

ekstra hjemmetjenester den på sykehjemmet av den som ellers ville gitt omsorgen i 

hjemmet. Kjennskap over tid til den enkelte pasient er viktigere enn teoretisk 

kunnskap. 

Det vil også i noen tilfeller være ressursbesparende å ha en lindrende avdeling i 

sykehjem for personer i den aller siste fasen av livet. Erfaringene er at det blir 

verdsatt både av den som er døende og av de pårørende.  

Velfungerende kommunale og private tjenester som renovasjon, transport, post, 

snørydding og vareombringing er også avgjørende for hvor lenge eldre ønsker / 

klarer å bo i eget hjem. Her er det mulighet for forbedringer. 

Det er  også et klart potensiale for samarbeid med frivillige personer (naboer), lag og 

foreninger. Enkle helsetjenester som hjelp med å ta medisiner og hjelp til påkledning 

kan også tenkes utført av ufaglærte frivillige i nærområdet. 

3: Omsorgsboliger og bofellesskap kan for enkelte bli gode og trygge boformer under 

forutsetning av at de administrative skillelinjene bygges ned mellom sykehjem, 

hjemmetjenester og de ulike bofellesskapene. Målsettingen må være at en tar 

utgangspunkt i den enkelte brukers behov / problem og boligens beliggenhet i forhold 

til sykehjem og tilrettelegger en tjeneste ut ifra det. 



4: Dagsentra. Den pågående Covid 19 epidemien med hjemmekarantene / 

hjemmekontor har lært de av oss som ikke tidligere har vært isolert hjemme i lang tid 

pga helsesvikt viktigheten av sosial kontakt. For mange av våre eldre kan det gå 

mange dager / uker uten å dele et måltid med en annen eller være ute sammen med 

andre på et møte eller en kulturopplevelse. Drift av dagsentra er klart også en mulig 

oppgave for samhandling mellom kommunen og ressurspersoner, lag og / eller 

foreninger. I tillegg til dagens dagsenter er det ønskelig, om lokale bygdahus, skoler 

og lignende kan brukes til dette. Grendetilhørighet til et dagsenter gir erfaringsmessig 

større mulighet for nabohjelp som igjen kan bety innsparing på kommunens budsjett. 

Disse kan i tillegg til å være sosiale møteplasser også være arenaer for fysisk 

aktivitet, hobbyvirksomheter og læring av nye ting. 

5: Bofellesskap for personer med spesielle behov. Dette gjelder tre bofellesskap med 

til sammen 19 beboere. Det er to ledige boenheter. Det er tre personer som kan 

være aktuelle som nye beboere. Dette er en sårbar og svært ulik gruppe som 

erfaringsmessig kan oppleve selv små endringer i hverdagen negativt. Endringer i 

bosituasjon og det daglige tilbud må derfor forankres trygt både oss brukeren og 

deres pårørende. Det er viktig at den enkeltes rettigheter klargjøres på en 

omhyggelig måte. Det må ikke bli denne gruppen som skal «betale prisen» for 

behovet for innsparinger.  

6: Flatavegen 6. Det heter i utredningen at det ikke bør være behov for flere 

omsorgsboliger samtidig som det heter at det er økende behov for boliger til personer 

med psykiske lidelser og / eller rusproblemer. Boligen ligger nært sykehjemmet som 

bør tilsi at den bør være hensiktsmessig for ulike brukergrupper. Boligen bør settes i 

stand snarest og ikke stå å forfalle slik som nå. 

Framtidens helse og omsorgstjenester må som i de siste 75 årenes norske 

velferdssamfunn innebære en felles solidaritet om at «når alle ikke kan få alt må de 

som trenger det mest få mest». Det tilsier at kommunen må tilrettelegge sine 

tjenester slik at vi alle har et verdig liv. Ingen av de blant oss som ikke kan ta vare på 

seg selv har fortjent å ha det slik. For oss som samfunn er det tilsvarende viktig at de 

det gjelder får en verdig omsorg som vi andre kan stå inne for.   

Den pågående Covid 19 pandemien har vist viktigheten av å ha fleksible og robuste 

tjenester. Behovene framover vil raskt kunne endre seg. Fleksibilitet og rask 

omstillingsevne er da avgjørende. Det er ingen ting som tilsier at behovet for det vil 

avta. Vi bør derfor bevare de plassene i sykehjem og boliger som vi har, men bruke 

de etter behov. Det er vel dokumentert at ledige plasser reduserer behovet, da alle vil 

ha det det er knapphet på.  

Ved å ha en enklere ledelse av Omsorgstjenesten vil vi kunne redusere årlige 

driftskostnader med 5 – 6 millioner. 

Etter hvert som vi får erfaringer med en enklere driftsform kan det være grunnlag for 

ytterligere innsparing. 

                                   Sammen får vi det til. 

 



BRUKERMEDVIRKNING FOR BEBOERE I KOMMUNENS SYKEHJEM, 

OMSORGSBOLIGER OG BOFELLESSKAP. 

 

Rådet for eldre og personer med funksjonshemming får innspill fra ulike hold om 

manglende muligheter for beboere i de ulike kommunalt drevne boligene å påvirke 

og medvirke i den daglige driften av sine boliger. 

Vi er klar over at dette ikke er spesielt bare for vår kommune, men ikke mindre viktig 

av den grunn.  

Vi ønsker at administrasjonen forbereder en sak til neste møte i REF om hvilke regler 

innen Helse og Sosiallovgivningen og FN Menneskerettighetene som regulerer 

denne type brukermedvirkning. 

Vi ønsker også en plan for innføring av Brukermedvirkning her i kommunen i henhold 

til gjeldene regelverk. 

Forslag til uttalelse:  

REF ønsker snarest mulig å få utarbeidet en plan for Brukermedvirkning for beboere i 

sykehjem og boliger i henhold til Helse og Sosiallovgivningen 

 

 

 

 

 

 

 


