
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.11.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 

 

 

 

Folkehelsekoordinator orienterer om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktor. 

 

Vedrørende sak 12/2016 i møte den 20.09.2016, protokollene blir lagt ut på medlemmenes iPad.  

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Svein Atle Roset Kari Gussiås 

leder sekretær 
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  Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ.
å  Møre  og Romsdal

Møre og Romsdal, 21. septem er 2016

flouo OSI)
NESSET kommune

v/ordfører Rolf Jonas Hurlen

Nesset kommune

6460 Eidsvåg

_...-——

Invitasjon  til  å delta i prosjektene:
«Sterk og stødig» og Samarbeidsavtale

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er opptatt av å legge forholdene til rette for at min kommune
skal være god å kunne bli gammel i. Med den populasjonsutviklingen vi står fremfor, innser vi at dette
er en utfordring vi må ta tak i før det er for sent. Dagens tenking og praktisering omkring eldreomsorg
er ikke bærekraftig på sikt. Derfor innser vi også at vi må ta større ansvar for egen alderdom og at vi
må  i  samarbeid finne nye og smarte løsninger for å dempe presset på de kommunale tjenestene og
unngå for tidlig behov for institusjonsplass.

Som et ledd i det over, så har vi nå bl.a. en sterk satsing på folkehelsearbeid som forebyggende tiltak.

Dette gjøres ved tett oppfølging av våre lokalforeninger som vi ser trenger å «rigges» for å møte

utviklingen som paraplyorganisasjon. Men, dette er ikke nok, vi må også sørge for at det inngås
forpliktende samarbeid mellom våre lokalforeninger, andre frivillige organisasjoner og kommunen.

Våre prioriteringer fremover er å etablere samarbeidsavtale/partnerskapsavtale, brukerutvalg for
hjemmebasert- institusjonsbasert omsorg samt aktivitetssenter. Vi er godt  i  gang med dette arbeidet i

flere kommuner og noen er allerede i drifi.

Vi vedlegger inngått samarbeidsavtale med Molde kommune som eksempel. Dette er et pilotprosjekt

vi har igangsatt sammen med fylkeskommunen. At fylkeskommunen er part kommer av at dette er

forankret i fylkeskommunens Regional delplan for folkehelse 2014-2017. Pilotprosjektet har nå vart i
ett år og skal prolongeres. Det er nå åpnet for at flere kommuner kan inngå i prosjektet.

Videre vedlegger vi et prosjekt vi er delaktig i, som heter Sterk og stødig. Dette prosjektet har vi
gleden av å kunne tilby dere til å delta i. Prosjektet er av en slik karakter at det kan bygges inn  i
ovennevnte samarbeidsavtale. Kfr. vedlegget for mer informasjon.

Vi  håper at ovennevnte er av interesse og at vi kan etablere et samarbeid som er rettet inn mot en bedre
fremtid av felles interesse.

Ta gjeme kontakt med våre lokalforeninger eller undertegnede for nærmere opplysninger eller at dere

ønsker vi skal avtale et møte.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

7/?‘”’*’
Rolf Bjørseth

Fylkessekretær

Pensjonistforbundet Telefon:  71  21 51 12/91562978 Bankgiro: 3910 17 65648
Møre og Romsdal E-post: Org. nr.: 971 366 869
Myrabakken 2, 6413 Molde moreogromsda1@pensjonistforbundet.no

http://www.pensjonistforbundet.no/
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Møre og Romsdal
fylkeskommune

EKSEMPEL

Samarbeidsavtale

Mellom

Molde kommune - Pensjonistforbundets Iokalforeiningar  i  Molde  -  Møre og

Romsdal fylkeskommune

1. Forankring av avtalen

Denne samarbeidsavtalen er forankra  i  Kommuneplan, samfunnsdel for Molde

kommune, år 2013 - 2022, Regional delplan for folkehelse, 2014 - 2017 og

Pensjonistforbundet sitt eldrepolitiske handlingsprogram.

2. Formål

Avtalen skal vere eit verkemiddel for  å  kunne planlegge og forplikte partane til  å

gjennomføre nærare definerte aktivitetar der partane bidreg på ein måte som gir

trivsel og auka livskvalitet for alle.

3. Oppgåver og ansvar for partane i avtalen

Partane i denne avtalen forpliktar seg følgjande oppgåver/ansvar:

Molde kommune:

> Molde kommune v/Frivilligsentralen skal vere kontaktpunktet for dei ulike

aktivitetane

>  I  samarbeid med Pensjonistforeininga utvikle relevante

samarbeidsprosjekt/m¢teplassar

>  lnformere om avtalen  i  sine aktuelle fora

Pensjonistforbundet:

>  Søke om eksterne midlar til relevante samarbeidsprosjekt



>  Delta i relevant m¢teverksemd, stille seg til disposisjon i aktuelle

styringsgrupper og liknande innanfor prosjekter og tiltak innan frivilligheita.

>  Stimulere og mobilisere sine medlemmar til å delta  i  dei aktuelle tiltaka

Møre og Romsdal fylkeskommune:

>  Ha  ei koordinerande rolle  i  utviklingsfasen av samarbeidet mellom partane

Samarbeidsforum:

Det blir etablert eit Samarbeidsforum mellom partane som møtes minst 2 gonger  i

året for  å  drøfte, vidareutvikle og evaluere samhandlinga mellom partane.

4. Samarbeidstiltak

Konkrete aktivitetar som blir sett i gang er avhengig av avdekka behov og

ressurstilgang.

Tiltak som blir sette i verk rapporterast til Samarbeidsforum v/Frivilligsentralen.

5. Avtaletid, evaluering og oppseiing av avtalen

Avtalen vil gjelde for 1år frå det tidspunktet avtalen blir underskriven av partane.

Etter evaluering av avtalen kan partane vel  å  forlenge, endre eller annullere avtalen.

Molde, ........................ ..2016

Molde kommune Molde Pensjonistforening

Kleive Pensjonistforening

Torgeir Dahl, ordførar Ottar Befring Ingrid Romuld

Møre og Romsdal Fylkeskommune

a u o  n n n  l  n a  n n u u a u  o  a a  u  n n  A n n u u u  n n n u a .  A n ¢  o .  -  .  ¢  -  .  . . n .  .  . .. . .  .-

Jon Aasen, fylkesordførar
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TRENINGSGRUPPER FOR SENIORER

September 2016

Til leder for helsetjenesten/fysioterapitjenesten  i kommunen

Invitasjon til  å  delta i implementering av ”Sterk og stødig”, forebyggende
treningsgrupper for seniorer  -  en nasjonal modell for helsefremmende og
fallforebyggende treningsgrupper for eldre i kommunen.

Bakgrunn

Inaktivitet er en av de store truslene mot selvhjulpenhet og fungering i  hverdagen for mange

eldre, og en alvorlig konsekvens er fall og fallskader. Forskning viser at det nytter  å

forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader hos utvalgte grupper eldre. For hjemmeboende

eldre med begyrmende funksjonssvikt er trening med fokus  på styrketrening og balanse det

tiltaket som har vist seg å  ha best effekt.

Samhandlingsreformen, Folkehelsemeldíngen, NoU  om Innovasjon  í  Omsorg og

stortingsmeldingen om  F remtidens  prímærhelsetjeneste  -  nærhet og helhet, peker alle på

kommunenes utfordringer med  å  utvikle og tilby forebyggende nærmiljøtiltak. Samarbeid

mellom offentlig, frivillig og privat sektor trekkes fram som en viktig strategi for  å  møte

utfordringene på eldreområdet.

”Sterk og stødig” -  forebyggende treningsgrupper for seniorer er resultat av et samarbeid

mellom Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hos eldre (som var et prosjekt  i

perioden  2011-2015), NTNU  v/ institutt for nevromedisin, EU-nettverket ProFouND,

Helsedirektoratet og utvalgte kommuner  i Norge.

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt

og ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg godt i eget hjem uten

særlig bistand fra kommunen.



Modell  for  Sterk  og stødig

Høsten 2014 fikk Kompetansesenteret i oppdrag fra Helsedirektoratet  å  utvikle en nasjonal

modell for fallforebyggende gruppetrening samt utdanne kursledere og frivillige instruktører.

Utviklingsarbeidet er gjennomført i tett samarbeid med et nettverk av fysioterapeuter.

Modellen som er utviklet for Sterk og stødig bygger på erfaringer fra Trondheim kommune og

en modell fra Later Life Training (LLT) i Storbritarmia (www.laterlifetraining.co.uk). LLT

har på oppdrag fra EU-nettverket ProFouND (www.profound.eu.com) kvalifisert instruktører

og kursledere i mange europeiske land. Kommunene Trondheim, Skaun, Orkdal, Melhus,

Bergen, Stavanger, Oppegård, Kristiansand og Grimstad tilbyr i dag slike treningsgrupper.

Kommunens fysioterapitjeneste eller Frisklivssentral er ansvarlig for opplæring og

kvalitetssikring av de frivillige instruktørene i disse kommunene.

En evaluering av treningstilbudet  i Trondheim i  2012 viste at kommunen har nådd en

målgruppe som merker begynnende endringer  i  sitt funksjonsnivå og at et tilbud i nærmiljøet

gjør det enkelt å delta. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 78,8 år. Deltakerne

rapporterte også om at tilbudet er viktig for å ivareta psykisk helse og sosial tilhørighet.

Et slikt lavterskel, forebyggende tilbud er viktig for å oppnå intensjonen om økt fokus på

forebygging slik at flest mulig eldre kan ha selvstendige liv med minst mulig hjelpebehov

lengst mulig.

Videre spredning

Arbeidet med spredning og forankring av Sterk og stødig i norske kommuner videreføres nå

som et prosjekt, finansiert av Helsedirektoratet og ledet av Trondheim kommune i samarbeid

med NTNU og Pensjonistforbundet. Opplæring av frivillige instruktører og fysioterapeuter

gjøres i samarbeid med kvalifiserte kursledere (fysioterapeuter).

Kommuner som ønsker å implementere Sterk og stødig må sikre forankring av tilbudet, enten

i kommunens fysioterapitjeneste eller frisklivssentral. Dette innebærer koordinering av

tilbudet og faglig oppfølging av frivillige instruktører.

Modell for opplæring og oppfølging

K Kursleder

I Fysioterapeut (er)
i I  kommunen

E]  X X X  X  K  triller...

Hdhm1Id.Cu.\nhnn[§«\a-nen2D)6

  

Eflfillfíl

Modellen over viser et eksempel på at en kursleder som lærer opp fem frivillige instruktører, vil bidra til at
mange eldre kan delta i Sterk og stødig.



Tilbud  til  kommunene  som  ønsker  å delta:

Målet er å opprette et varig kunnskapsbasert og kvalitetssikret tilbud om forebyggende

treningsgrupper for eldre i hver kommune. Det skal være lav terskel for deltakelse i gruppene,

som kan arrangeres flere steder i kommunen. Følgende tilbys i prosjektperioden:

Forberedende dialog mellom kommunen, prosjektet og aktuelle kursledere om

opprettelse av treningsgrupper og prinsipper for drift av gruppene.

Skriftlige ressurser

o En håndbok for «Sterk og stødig», som beskriver kurmskapsgrunnlag, målgruppe,

treningsintervensjon etc. til kursdeltakere (fysioterapeut(er) og frivillige

instruktører).

0  Et informasjonshefte om hvordan implementere «Sterk og stødig», som beskriver

organisering, praktiske tips, for eksempel om rekruttering av deltakere, valg av

lokaler, tid, oppfølging av deltakere m.m.

3 dagers kurs for instruktører i «Sterk og stødig»

o Opplæring og kvalifisering av kommunens fysioterapeuter og frivillige

instruktører, arrangert av prosjektet i samarbeid med lokal koordinator i

kommunen.

Oppfølging av fysioterapeutene etter gjennomgått kurs

o Kursleder har dialog med fysioterapeutene og det blir gitt tilbud om deltakelse i

lokale/regionale nettverk blant fysioterapeutene.

o Ansvar for faglig kvalitetssikring og koordinering av tilbudet sikres ved at

kommunen stiller med fysioterapeut(er) på instruktørkurset.

o Prosjektet vil opprettholde dialog med kommunene som deltar for oppfølging og

evaluering.

Kommunens rolle og ansvar

Kommunen betaler en kursavgift for sine kursdeltakere (unntatt fysioterapeuter) som

dekker kursmateriell, lønns- og reisekostnader for kursledere.

Vertskommunen for et instruktørkurs betaler en lavere kursavgift, og sørger for egnete

kurslokaler (etter avtale med kursleder) og bevertning.

Ansvarlig arrangør for treningsgruppene i egen kommune (evt. i samarbeid med lokal

pensjonistforening eller annen frivillig organisasjon).

Forankring i kommunens ledelse og i fysioterapitj enesten/ frisklivssentralen for  â  sikre

at dette blir et varig tiltak.

Rekruttering av frivillige til deltakelse på instruktørkurs.

Kommunen må ha en fysioterapeut som faglig ansvarlig, samt en koordinator for

tilbudet.

Koordinering av et slikt tilbud kan organiseres som et interkommunalt samarbeid

dersom det er hensiktsmessig.

Lokaler stilles til disposisjon for treningsgruppene, eventuelt i samarbeid med frivillig

organisasjon, pensjonistforening eller andre.



Vi ber om at kommuner melder sin interesse for opplæring og implementering av Sterk og

stødig til prosjektet vf prosjektleder Randi Granbo og/eller prosjektmedarbeider Elin

Simonsen for videre dialog og samarbeid.

Vi ser fram til et spennende og framtidsretta samarbeid!

På  vegne av prosjektet

Randi Granbo, prosjektleder Elin Simonsen, prosjektmedarbeider

randi.g;anbo@ntnu.no elin.simonsen@trondheim.kommune.no

Tlf 99256061 Tlf. 91892275

Anne Hanshus,

A1me.ha.nshus@pensionistforbundet.no

Med hilsen

Randi Granbo, prosjektleder

Sterk og stødig

NTNU

EINTNU
[v å? .  4 I .
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 22/16 08.11.2016 

Nesset kommunestyre  15.12.2016 

 
 
 

Søknad om utvidet salgstid for salgsbevilling - Coop Eresfjord 

 
 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis utvidet salgstid for bevilling for salg 
av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020. 

 

Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 08.00 til 20.00 mandag til fredag 

 kl 08.00 til 18.00 dager før søndag og helligdager 

 

 

Saksopplysninger 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA fikk bevilling for salg av alkoholholdig 
drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020, vedtak i Nesset kommunestyre 22.9.16. 

 

I vedtaket er salgstiden satt til det samme som åpningstiden for butikken. I ettertid har Coop Orkla 
Møre SA bestemt at Coop Marked Eresfjord skal utvide sine åpningstider fra kl 9.00 til kl 20.00. 

 

Dette medfører ingen andre endringer i opprinnelig vedtak av 22.9.16 

 

Vurdering 

 
I henhold til Forskrift til lov om alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune er salg av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol tillatt:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  

 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08 – 20.00  
 
Coop Marked Eresfjord bør i likhet med de øvrige salgsstedene for alkoholholdig drikke i Nesset 
ha mulighet til å selge alkohol i gitt tidsrom innenfor butikkens åpningstid. 

Arkiv: U63 
 

Arkivsaksnr: 2016/962-13 
 

Saksbehandler:  Hege Frisvold Jørstad 



I henhold til alkohollovens § 1-7 er beslutningsmyndigheten tillagt kommunestyre, men 
bevillingsmyndigheten kan delegeres til administrasjonen. I henhold til Delegasjonsreglementet for 
Nesset kommune er ikke behandling om utvidet salgstid delegert til administrasjonen. 
 
Økonomiske konsekvenser  

Ingen 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 23/16 08.11.2016 

Råd for eldre og funksjonshemma  07.12.2016 

 
 
 

Helse og omsorg - trygghetsalarmordningen - organisering og 
oppfølging 

Vedlegg 

1 Søknad om trygghetsalarm - rutiner 

 
 

Rådmannens innstilling 

Utvalget tar orienteringen vedrørende trygghetsalarmordningen til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger 

Utvalg for helse og omsorg ønsket i siste møte at det ble lagt fram en egen sak vedrørende 

trygghetsalarmordningen.  Dette bl.a. med bakgrunn i et brev fra en av brukergruppens pårørende 

dager 13.9.16. Brevet følger saken. 

Helse og sosialadministrasjonen har sett på rutinene i forbindelse med saksbehandlingen samt 

oppsetting av alarm.   Rutinen er endret noe med bakgrunn i bl.a. brevet fra nevnte pårørende. 

Rutinen følger vedlagt. 

I brevet fra den nevnte pårørende er det beskrevet hvorledes hun tror kommunen følger opp når 

alarmen går.  Det hun skriver er stort sett slik som dette foregår. 

På dag og kveld: 

1) Alarm utløses 

2) Hjemmetjenesten svarer 

3) Oppnås kontakt med bruker, avdekkes behovet for evt. hjelp. 

4) Oppnås ikke kontakt rykker hjemmetjenesten ut. 

På natt, 

1) Alarm utløses  

2) Nattevakt ved sjukeheimen/trygghetsalarmsentralen svarer og avdekker behovet for hjelp 

3) Oppnås ikke kontakt må noen rykke ut.   

Arkiv: F25 
 

Arkivsaksnr: 2016/1007-3 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



4) Oppfølging/utrykking av alarm i Eidsvåg sentrum og omegn foretas av nattjenesten ved NOS.. 

5) Oppfølging av alarm utenom Eidsvåg og omegn skjer ved at de som er oppført som 

kontaktpersoner blir oppring og bedd om å avlegge et besøk. 

6) Dersom ikke svar oppnås hos kontaktpersonene, skal det vurderes på nytt om en av 

nattvaktene likevel kan rykke ut, dersom ikke dette er mulig kan det tas kontakt med tilsatte i 

hjemmetjenesten selv om disse har fri.  Det neste alternativet er å ringe legevakten for å få ut 

ambulansen.   Ved utrykking av alarm i Vistdal skal det tas det kontakt med nattvakten ved 

bofellesskapet. 

Det er også inngått en avtale med brannvakta dersom den som rykker ut har behov for assistanse. 

Dette gjelder fortrinnsvis i Eidsvåg området. 

Det med å sette opp nøkkel boks nær brukerens ytterdør er nå blitt mer aktuelt i forbindelse med at 

hjemmetjenesten flytter fra NOS og i første omgang til kommunehuset. Nøkkel henger i dag på NOS 

slik at både hjemmetjenesten og nattvaktene kan nå disse.   Dette blir nå langt mer tungvint når 

hjemmetjenesten flytter fra NOS.  Det er også en poeng det som nevnte pårørende skriver i brevet at 

dersom hjemmesykepleien er ut å kjører i indre distrikt samtidig som en alarm går i indre distrikt og 

nøkkelen henger på NOS.  Hva gjør en da ? Dette har så lang administrasjonen kjenner til ikke vært et 

problem så lang på dag og kveld.  

Den pårørende tar i sitt brev fram at det er forskjellsbehandling mellom de som bor i Eidsvåg og 
omegn og de som bor i andre deler av kommunen i forbindelse med utrykning og oppfølging av 
hjemmetjenesten.  Administrasjonen har både i budsjett og økonomiplansammenheng og i de 
årlige årsmeldingene påpekt at kommunen ikke har en optimal tjeneste på natt.  Dette gjelder ikke 
bare oppfølging av trygghetsalarmer, men også vanlige tilsynsbesøk på natt.   Kommunestyret har 
i økonomiplansammenheng lagt inn midler til styrking av tjenesten på natt fra og med 2017.                  
Det er ellers foreslått fra helse og omsorgsadministrasjonen i investeringsbudsjettet for 2017 at 
kommunen skifter ut sine analoge trygghetsalarmer med den såkalte trygghetspakken. I tillegg til 
trygghetsalarm inneholder denne røkvarsler og komfyrvakt.  Det er også mulig å knytte til andre 
funksjoner til denne alarmen.  Det planlegges å knyttet seg til responssenteret i Kristiansund slik at 
alarmene blir tatt imot der.  Det er i dag flere kommuner på Nordmøre og i Romsdal som har 
knyttet seg opp mot dette senteret. 

 

 

Vurdering 

Nesset kommune har en relativt bra ordning når det gjelder trygghetsalarmene. Det har i alle fall 
siden 1999 ikke kommet inn klage ellers signaler på at en alarmutløsning ikke har vært fult opp 
såfremt varsling er framkommet til sentralen.   Det er likevel fortsatt noe som kan forbedres.  Dette 
gjelder spesielt nøkkelrutinene og oppfølging av alarm på natt.  Administrasjonen planlegger nå 
kjøp av nøkkelbokser. Det er også så lang i økonomiplansammenheng lagt inn midler til nattvakt i 
hjemmetjenesten fra og med 2017.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

En bemanningsøkning med en nattevakt hver natt i løpet av et år koster ca. 1.2 mill. pr. år.  
Kostnader for utskifting av trygghetsalarmene til trygghetspakken kommer på ca kr. 400.000,- .  
Antatt kostnad ca 30 nøkkelbokser kr. 18.000,- disse er tenkt kjøp i løpet av november 2016. 

 

Betydning for folkehelse 

Det å ha et godt og forutsigbart system rund trygghetsalarmene og oppfølging av disse bidrar til å 
skape trygghet noe som igjen påvirker den enkeltes helse.   
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Helse og omsorgsplanen 2016 -   2021    Gjennomgang     ny 
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1 Heldøgns omsorg - kommunens dekningsgrad 

2 Helse og omsorg - handlingsplan - 2011 - 2030 

 
 

Rådmannens innstilling 

Utvalget ber om at de tjenester som vurderes styrket blir arbeidet videre med i budsjett og 
økonomiplansammenheng. 

 

 

Saksopplysninger 

Saken vedrørende rullering av helse og omsorgsplanen legges fram til ny behandling/ drøftinger i 
helse og omsorgsutvalget.  Saken var også opp til behandling i forrige møte. 

Vedlagt saken følger helse og omsorgsplanens handlingsdel (mål og tiltaksdelen) der det er påført 
om det enkelte tiltaket er utført eller ikke.  

Nesset kommune skal fra 1.1.2020 gå inn i en ny kommune sammen med Molde og Midsund. Det 
som vil være interessant å drøfte er i hvor stor grad en skal fokusere på å oppdatere helse og 
omsorgsplanen.  

Det er nedenfor kort gått igjennom det forskjellige områdene innen helse og omsorgstjenesten. 

 

Avdeling for helse og forebyggingen: 

Tjenesteområdene under denne avdelingen er følgende: 
- psykisk helse 
- Fysio/ og ergoterapi 
- helsestasjon og jordmortjeneste 
- skolehelsetjenesten 
- barneverntjenesten ( interkommunal  sammen med Sunndal og  Tingvoll)  

  

Arkiv: 144 
 

Arkivsaksnr: 2010/527-67 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



 

Legetjenesten: 

-Legevaktsamarbeid med Molde. Fræna og Eide, på kveld, natt og helg, unntatt på kveld fra  

kl. 16.00 til kl.  21. mandag til og med torsdag da det er egen legevakt i Nesset.  
- legekontor med 3 fastleger samt turnus. ( uten særlig ventetid)  
-KAD avdeling/ øyeblikkelighjelp tilbud tilknyttet legevakten i Molde. 
- legetjeneste ved helsestasjon og institusjonene  ( til sammen ca 40 til 45 % stilling.) 

 

Aktivitetstjenesten herunder bl.a. dagtilbud for psykiatri og mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 
Aktivitetstjenesten er slik Nesset kommune har organisert tilbudet ganske unikt.  Det er ukentlig 
over 20 brukere som har ett eller annet tilbud der. I samarbeid med NAV gis det også det tilbud 
om arbeidstrening/arbeidstilvenning.   Aktivitetstjenesten utfører en rekke andre tjenester på 
vegne av Nesset kommune.  (plenklipping, utbringing av hjelpemidler, utbringing av middag, 
transport av brukere til og fra eldresenteret, oppsetting av tryggehetalarmer osv) 

Bo- og avlastingstjenesten. 
Det er i dag den enhet som har flest tilsatte.  Det er Holtan bofellesskap med 6 leiligheter + 3 
leiligheter like i nærheten samt en avlastningsbolig tilrettelagt for 2 brukere.  Pr. i dag er brukerne 
spredd på for mange boliger dette resultere i et kostbart tilbud.  Hadde fellesboligen bestått av 8 
leiligheter ville vi kunne drevet rimeligere.  

 

 

Institusjonsdriften 

Vedlagt saken følger KS rapport utarbeidet av Agenda kaupang vedrørende Heldøgns omsorg – 
kommunenes dekningsgrad fra 21.4. 2016- 

Det ble nevnt sist saken ble lagt fram at pleie og omsorgsdelen i planen ble revidert mars 2015. 

Det ble den gang fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av:  
1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling   

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget.  

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje.  

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1.etg ved NOS i tilknytting til  

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget.  

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget.  

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og  

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse.  

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i  

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente.  

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende.  

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt  

representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer.  
 

I Molde kommune har politikerne i disse dager oppe til behandling behovet for sjukeheimsplasser 
og plasser for heldøgns pleie og omsorg. Det drøftes bl.a. ulike måltall dvs. antall plasser i forhold 
til antall eldre over 80 år.  Romsdals budstikke opplyser at dagens dekningsgraden i Molde 



kommune når det gjelder sjukeheimsplasser og omsorgsboliger sett i forhold til eldre over 80 år er 
19,9 %, dersom Molde kommune ikke iverksetter tiltak vil dekningsgraden i 2030 være 12.2. %.  

Nesset kommune har i dag en dekningsgrad (sjukehjemsplasser i forhold til antall eldre over 80 år) 
på ca 27 %.  Etter utbyggingen vil denne bli redusert til ca 24 %.  Dersom ikke det blir lagt til rette 
for flere sjukeheimsplasser i Nesset vil det samme normtall i 2030 være ca 18.   Dersom en 
forutsetter at Nesset har fått på plass den planlagte omsorgsboligen i sentrum samt av Vistdal 
bofellesskap videreføres vil dekningsgraden når det gjelder sjukeheimplasser og plasser tilrettelagt 
for heldøgns tilsyn og pleie ligge på ca 35 %. I 2020.   Dersom antall plasser blir videreført vil 
dekningsgraden   I 2030 ligge på 27 %.  

 

 

 

 

Befolkningsframskrivinger i Nesset, Gjemnes og Sunndal:  

 NESSET  GJEMNES  SUNNDAL  

 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030  2035 

Innb 2955 2926 2930 2907 2510 2482 2463 2433 7108 7135 7180 7229 

70 + 503 535 623 660 425 506 555 574 1112 1264 1467 1611 

80 + 205 204 263 277 133 152 234 284 443 488 568 680 

90 + 41 40 51 49 31 29 27 38 97 105 104 129 

100 +   1 1     1 3 4 4 

 

Hjemmetjenesten og dagtilbudene: 
Hjemmetjenesten består av  heimesjukepleie og praktisk bistand.  Kommunen har også en ordning 
med omsorgslønn,  (betaling for 5, 7 eller 10 timer pr. uke )  Dagtilbudet for demente har følgende 
omfang åpent 3 dager i uka 5 brukere ( en bemanning på 2 ).  Dagtilbud for eldre åpent 2 dager i 
uka fra 8 til 12 brukere. (bemanning på 1 )  
Heimetjenesten er i dag organisert i en avdeling under en avdelingsleder.  Utfordringen i 
hjemmetjenesten det siste årene har vært tilbudet på natt.  

Administrasjon: 
Administrasjonen innen helse og omsorg består av enhetsleder samt leder av tildeling  og 
koordinering.  

Generelt: 
I  kommunens årsmelding for 2015 er  tjenesten innen helse og omsorg beskrevet relativt 
omfattende. 

 

Vurdering 

Det å rullere helse og omsorgsplanen etter de retningslinjer som gjelder for slike planer er et 
omfattende arbeid.  Helse og omsorgstjenesten har minimale administrative ressurser for å utføre 
et slik arbeid.   Det som heller bør være aktuelt er å ta for seg tjenesteområder som en i 
plansammenheng ønsker at det arbeides særlig med fram til 2020 slik at kommunen kan ha et godt 
utgangspunkt for å gå inn i den nye kommunen. 

Aktuelle områder som det uti fra helse og omsorgsadministrasjonen bør vurderes styrket er 
følgende: 
a) Fysio og ergoterapitjenesten,  dette blant annet i forhold  til  forebygging og rehabilitering, og 
annen bemanning tilknyttet rehabilitering. 
b) Heimesjukepleien på natt 
c) Ut i fra at kommunen får flere resurskrevende bruker med behov for tjeneste  hele døgnet  vil en 
bli nødt til å styrke bemanningen ved aktivitetstjenesten  og bo- og avlastingstjenesten. Ved bo og 
avlastingstjenesten kan bygningsmessige endringer bidra til mer effektiv drift og kanskje unngå 
bemanningsøkning. 
d) Tilrettelegging for bruk at ny velferdsteknologi 



e) Helsestasjon og skolehelsetjenesten begynner etter hvert å få økte oppgaver i forhold til 
flyktning helse. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dette er en sak som foreløpig legges fram som en drøftingssak.  Saken vil derfor ikke få 
økonomiske konsekvenser. 

 

Betydning for folkehelse 

Denne saken vil i seg selv ikke ha betydning for folkehelsen.  En iverksetting av de tiltak som 
administrasjonen foreslås vurdert vil derimot ha stor betydning for folkehelse.  Dette gjelder 
styrking av tiltak innenfor forebygging og rehabilitering, og ikke minst legge til rette slik at 
innbyggerne kan bo lengst mulig i engen bolig og dermed holder seg lengst mulig aktiv. 



KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
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Sammendrag

Bakgrunn

I Norge har velferdsstaten sørget for omsorgen 
for de gamle. Det har vært en forventning om 
at antall sykehjemsplasser skal utgjøre 25 % av 
antall eldre over 80 år. Det skapes usikkerhet 
og uklarhet når begrepene man anvender, gis 
ulikt innhold ved beregning av behov. En rekke 
nasjonale og internasjonale studier viser at 
den økte andelen av eldre skaper nye sam-
funns-messige utfordringer. Dette innebærer at 
den norske velferdsmodellen blir satt på prøve. 
De siste tiårene har de andre nordiske landene 
trappet ned den klassiske institusjonsmodellen, 
mens Norge langt senere er kommet i gang 
med alternative tilbud til heldøgns omsorg. 

I mandatet fra KS vektlegges det at det vil 
være behov for heldøgns omsorg i fremtiden, 
til tross for at de fleste ønsker å bo hjemme 
lengst mulig. Satsing på forebygging, mer enn 
generell innretning mot mer hjemmebaserte 
tjenester, er et viktig mål for eldreomsorg. 
KS er opptatt av å ikke svekke incentivene 
til kommunenes arbeid med forebygging 
i eldreomsorgen. En storstilt utbygging av 
heldøgns omsorg er ikke bærekraftig, verken 
når det gjelder tilgang på personell eller andre 
ressurser. Vårt mandat har bestått av følgende 
overordnet spørsmål og problemstillinger:

Overordnede spørsmål
Er det er mulig å tenke seg en mer lik 
praksis for beregning av behovet i kom-
munene?

Lar en slik praksis seg overføre til et 
nasjonalt nivå? 

Problemstillinger 
Hva slags dekningsgrad tar kommunene 
utgangspunkt i når de beregner behov for 
heldøgns omsorg i en planperiode? 

Hva forklarer forskjellene mellom kommu-
nal innretning av heldøgns tilbudet? 

Hva er praksis for tildeling av tjenester 
enten i eget hjem eller som heldøgns 
omsorg? 

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak 
og vurdering av behov for heldøgns plass 
og tildeling av plass?

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde eldre 
over 80 år. Fokus har vært på hvordan kom-
munene har organisert eldreomsorgen med 
vekt på andel boliger med og uten heldøgns 
omsorg. Søkelyset har også vært rettet mot 
sammenhengen mellom ulike boliger og de 
helsefaglige behovene eldre over 80 år har, i 
tillegg til de nærmeste pårørende sine behov. 
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eksempelkommuner intervjuet. Videre har det i 
eksempelkommunene vært utført en vurdering 
av eldre med omfattende omsorgsbehov. Det 
har også vært gjennomført en dialogkonferanse.
 

Funn
Ulik forståelse av «heldøgns omsorg»  
gjør planleggingen vanskelig
Et viktig funn er at sentrale aktører som 
Husbanken, SSB og kommunene anvender 
begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig 
får kravene til personalbase betydning for hvor 
mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. 
SSB og Husbanken stiller ulike krav her. SSB 
omfatter tilbud i institusjon og boliger med 

Metode og gjennomføring
Som grunnlag for arbeidet formulerte vi hypo-
tesen om at en dekning av heldøgns omsorg 
på mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 
80 år) bør være en anbefalt norm. Det har vært 
anvendt et bredt spekter av ulike typer data: 
en gjennomgang av aktuell litteratur, statistikk 
og begreper. Utvalget bestod av 26 casekom-
muner. Av disse ble seks definert som eksem-
pelkommuner. Det har vært utført intervjuer, 
både telefonisk og ansikt til ansikt, med flere 
informantgrupper, herunder med ledere og 
planleggere på strategisk nivå i alle casekom-
muner. I de seks eksempelkommunene ble det 
gjennomført intervju med avdelingsledere på 
sykehjem og med ledere på tildelingskontor og 
i utadvendte tjenester. I tillegg ble pårørende 
til eldre med omfattende omsorgsbehov i alle-
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med heldøgns omsorg. Bare 12 % av landets 
innbyggere bor i disse kommunene. En mulig 
forklaring kan være at i noen kommuner vil 
utbygging av et sykehjem med normal størrel-
se gi høy dekning, fordi kommunen har så få 
eldre. Små kommuner med høy dekning har 
ikke vært prioritert i vårt arbeid.

Inntektsnivået er av relativt liten betydning 
for tilbudet av heldøgns omsorg 
Kommuner med høye inntekter har i liten 
grad brukt disse inntektene til utbygging av 
heldøgns-tilbudet. Og kommuner med lave 
inntekter kan samtidig ha en høy dekning for 
heldøgnstilbudet. Det ser med andre ord ut til 
at andre forhold enn inntekt er av større betyd-
ning, når man skal forklare forskjeller mellom 
kommuner i dekningen.

Botilbud til eldre er 50 % høyere i  
Norge enn i resten av Norden
De andre nordiske landene skiller i statistikken 
ikke mellom tilbudet om heldøgns omsorg og 
andre botilbud til eldre. Det samlede botilbudet 
i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er 
vanlig i de andre nordiske landene. Sammen-
likningen gir en indikasjon på at det er mulig 
å etablere et tilbud med lavere dekning også i 
Norge. 

Kommunene satser på utvikling av trinnene 
i midtre og nedre del av omsorgstrappen
Det er slående hvor stor vekt kommunene 
legger på å utvikle tilbudet på trinnene i midtre 
og nedre delen av omsorgstrappen, og hvor 
mange av tiltakene går igjen i flere kommuner. 
Mange av kommunene forteller om tiltak på 
følgende områder: hverdagsrehabilitering, mo-
bilisering av frivillige og velferdsteknologi med 
trygghetsalarmer og andre tiltak.

personale hele døgnet. Kravene til personalba-
se er imidlertid ikke de samme som tilsvarende 
krav fra Husbanken. Ledere på strategisk og 
operativt nivå i kommunene har heller ingen 
felles forståelse av begrepet. 

Det er en utfordring for hele feltet, både admi-
nistrativt og politisk når politikere og sentrale 
og lokale beslutningstakere ikke har felles inn-
hold i de begrepene de anvender. Blant annet 
gir det ulike forståelser av hvor stor deknings-
graden er, og hvor stort behov man egentlig 
skal dekke.

Heldøgns omsorg omfatter svært  
uliketilbud
Informantene forteller at heldøgnstilbudet er 
et samlebegrep for svært ulike tilbud når det 
gjelder type plass, hvor plassene blir tilbudt og 
omfanget av bemanningen. Noen eksempler 
på plasser som har blitt omtalt i intervjuene, er 
langtidsplass, skjermede plasser for demen-
te, spesialplasser for utagerende demente, 
korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlast-
ningsplass. Plassene blir tilbudt på sykehjem, 
aldershjem og i omsorgsbolig. Det er store 
forskjeller i bemanningen for de ulike tilbudene. 
Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall 
årsverk) vil kunne variere, fra rundt 0,2 til 1,5.

Det er også store forskjeller på omfanget av 
bistand som gis i boliger med personale hele 
døgnet. Statistikk fra åtte kommuner viser at 
gjennomsnittlig antall tilbudte timer varierer, fra 
8,7 timer i Oslo til 43,8 timer i Fjell. Tilbudet 
om heldøgns omsorg i boliger blir altså gitt til 
brukere med svært ulike behov for bistand.

Alle kommuner med høy dekning  
er små kommuner 
I 35 % av landets kommuner var det i 2014 
mer enn 20 prosent av personer over 80 år 
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De aller fleste av politikerne i kommunene i vår 
undersøkelse støtter utviklingen om å satse mer på 
hjemmebasert omsorg til erstatning for sykehjem.

Gode boliger for eldre reduserer behovet  
for bygging i kommunal regi
I mange kommuner er det imidlertid vanlig å 
se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre 
botilbud til eldre. Mange kommuner har erfart 
at sentrumsnære boliger kan være attrak-
tive for personer over 50 år. I slike leiligheter 
kan det være lettere å møte alderdommen, 
enn i eneboliger som ligger mer i utkanten 
av kommunen. Fordelen for kommunen med 
slike boliger på det private markedet, er at de 
reduserer behovet for utbygging av boliger i 
kommunal regi, og de kan legge grunnlag for 
mer rasjonell drift av hjemmetjenestene.

Reduksjon i dekningsgrad som  
ikke er tallfestet
Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort 
med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner 
med en slik tilnærming, gir samtidig uttrykk 
for at økt satsing på hjemmebasert omsorg vil 
kunne føre til redusert behov for sykehjem og 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Det er 
sjelden at en eventuell reduksjon er tallfestet. 
En begrunnelse er at det er vanskelig å vite 
hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan 
være like greit å tilpasse utbyggingen etter 
hvert som man vinner erfaring med hvor stor 

reduksjonen faktisk vil bli.

Kommunale politikere støtter vridningen  
fra sykehjem til tilbud i hjemmet
De aller fleste av politikerne i kommunene i vår 
undersøkelse støtter utviklingen om å satse 
mer på hjemmebasert omsorg til erstatning for 
sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad for 
noen år siden.

Staten snakker med to tunger
De siste årene har staten gitt en rekke signaler 
om at kommunene bør satse sterkere på fore-
bygging. Samtidig gir staten signaler om betyd-
ningen av å bygge ut flere sykehjem og boliger 
med heldøgns omsorg. Flere av våre informan-
ter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke 
helt henger sammen. Informantene opplever 
altså at «staten snakker med to tunger».

Eldre med alvorlige medisinske tilstander 
får plass i sykehjem
Det ble gjennomført en vurdering av 56 eldre 
som fikk omfattende hjemmetjenester. Gjen-
nom-snittsalderen var 87,5 år. Mange hadde 
hatt ett eller flere korttidsopphold i sykehjem 
i løpet av de siste fem årene, og vel en firedel 
hadde vært innlagt i sykehus i løpet av de tre 
siste månedene. Med hensyn til tjenestetilbudet 
hadde en tredel hatt hjemmesykepleie i mer enn 5 år. 
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Omfanget av hjemmesykepleietimer pr. uke var 8. 
Gjennomsnittlig antall besøk hver dag var 2,5.  

De viktigste årsakene til hjemmesykepleie var 
hjelp til medikamenthåndtering, personlig hygi-
ene og ernæring. Få hadde formelle behand-
lingsopplegg eller sykepleiefaglige prosedyrer 
(kateterstell, sårskift, rehabilitering). Deres pla-
ger ble stort sett lindret ved hjelp av god pleie 
og medisiner. Vel en tredel ble vurdert til å være 
moderat til svært alvorlig kognitivt svekket. 
De medikamentene som ble gitt hyppigst, var 
smertestillende og sovemedisiner. En femdel 
hadde behov for antidepressiva, og en tilsva-
rende andel hadde behov for angstdempende 
medisiner. 

I tillegg til disse nevnte plagene var det få som 
hadde andre symptomer, som svimmelhet, 
ustabil gange, dyspné, utmattelse eller plager 

fra mage/tarm. Vel en tredel av pasientene 
vurderte sin egen helse til å være dårlig. Pasi-
entens opplevelse av sin situasjon var sam-
menfallende med objektive kvalitetsindikatorer 
som viste høy pleietyngde og risiko for institu-
sjonsinnleggelse.

Fornøyde pårørende, men føler at  
de kommer til kort
Omsorgsgiver var i snitt 64 år, og var oftest 
en datter eller en sønn. Der ektefeller bodde 
sammen, klarte de eldre seg lengre i egen 
bolig. De pårørende klaget over tunge pleie-
oppgaver. Mange pårørende hadde imidlertid 
konstant dårlig samvittighet for ikke å stille opp 
nok. Ordningen med korttidsopphold gjorde 
det lettere å ta ansvaret som omsorgsgivere. 
For å kunne gi et fullgodt tilbud utenfor insti-
tusjon kreves kontinuitet i hjemmetjenestene. 
Det må sikres høy faglig kompetanse, evne til 
dokumentasjon og analyse av kvalitative og 
kvantitative data. Omsorgen skal gis på pasi-
entens premisser. Pårørendes situasjon er ofte 
avgjørende for om den eldre fortsatt kan bo i 
eget hjem.

Konklusjoner og anbefalinger
Funnene i rapporten danner grunnlag for kon-
klusjonene og anbefalingene som nå blir omtalt 
i det følgende.

Begrepene i statistikken må  
defineres på nytt
Begrepet «heldøgns omsorg» bør omfatte 
tilbud både i kommunale bygg, stiftelser og i 
private boliger. Det vil være nødvendig med 
ytterligere utredninger for å komme frem til 
en mer presis definisjon av begrepene. Blant 
annet vil det være nødvendig å ta stilling til 
i hvilken grad velferdsteknologi kan påvirke 
definisjonene.

16149 KS - Heldags omsorg brosjyre.indd   6 21.04.2016   14.50



VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE OG AGENDA KAUPANG 

7

Et skille mellom egenskaper ved boligen og 
vedtak gitt til brukerne, kan være et viktig 
grep som grunnlag for mer presis kommunal 
planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig 
av om man bruker begrepet heldøgns omsorg 
eller ikke. Samtidig er det viktig å legge til rette 
for fleksibel bruk av boligene. Det bør være 
mulig å gi beboerne bistand deler av døgnet i 
perioder hvor beboerne har mindre behov for 
hjelp. Statistikken bør altså skille mellom egen-
skaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. 
For kommunene vil det viktigste antakelig være 
å fokusere på det samlede behovet for boliger 
som skal bygges i kommunal regi, og sørge for 
at boligene er egnet for fleksibel bruk.

 

Husbanken bør gi tilskudd til boliger som egner 
seg for heldøgns omsorg. I så fall ville også 
Husbanken skilt mellom egenskaper ved bo-
ligen og vedtak gitt til brukerne. Et slikt tilskudd 
kunne vært et signal til kommunene om å 
legge opp til fleksibel bruk av boligene. 

Statistikken kan utvides og gjøres  
mer tilgjengelig
Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging 
av tilbudet, både for kommunale og statlige 
myndigheter. Intervjuene vi har foretatt med 

Et skille mellom egenskaper 
ved boligen og vedtak gitt til 
brukerne, kan være et viktig 
grep som grunnlag for mer 

presis kommunal planlegging.

kommunale ledere, viser at det er behov for 
bedre statistikk. Det er mulig å gjennomføre 
ulike forbedringer som vil gjøre statistikken 
betydelig mer relevant og tilgjengelig:

 Bruk av begreper bør samordnes mellom  
 Husbanken og SSB. Samordning av be- 
 grepene vil bidra til mindre forvirring i  
 dialogen mellom aktører på ulike nivåer.
 Kommunene bør få tilrettelagt statistikk  
 for dekningsgrader for ulike alders- 
 grupper og ulike deler av tilbudet. Det er  
 aktuelt med en inndeling av tilbudet på  
 korttids- og langtidsopphold på institu- 
 sjon og for boliger med ulikt omfang av  
 bemanning. Svakheten med dagens  
 statistikk er at den verken er tilstrekke- 
 lig detaljert eller tilrettelagt for kommunal  
 planlegging.
 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til  
 ulike brukergrupper. Aktuelle bruker- 
 grupper er eldre, funksjonshemmede og  
 personer med rusproblemer og psykiske  
 problemer.
 Det bør også utarbeides statistikk for  
 heldøgns omsorg gitt i private hjem. 
 Det anbefales å gjennomføre et prøvepro- 
 sjekt hvor de eldre hjemmeboende blir  
 vurdert både med IPLOs og RAI-HC.  
 Resultatene vil vise i hvilken grad det er  
 korrelasjoner mellom disse to skjemaene  
 med hensyn til pleietyngdenivå, kognitiv  
 fungering, ernæring, sosial fungering og  
 pårørendes situasjon.
 Kommunenes elektroniske nettsider kan  
 gjøres mer brukerorienterte, med infor 
 masjon om for eksempel hvordan  
 kommunene skal planlegge for heldøgns  
 omsorg.
 Statistikken må skille mellom egenskaper  
 ved boligen og vedtak gitt til brukerne. 
 Det er nødvendig å skille mellom kapasi- 

>

>

>

>

>

>

>
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 tet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier 
 noe om boliger som egner seg for hel- 
 døgns omsorg, og utnyttelsen sier noe  
 om hvor mange boliger som blir brukt til  
 formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn  
 kapasiteten.

Sentrale aktører bør ha en felles bruk  
av begrepene
I tilbudsforespørselen fra KS heter det at re-
gjeringen ønsker å «etablere en plan sammen 
med KS om årlige mål for utbygging av flere 
plasser i heldøgns pleie og omsorg». 

I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt 
være en fordel med en mer entydig definisjon 
av begrepet. Det burde være et mål at sentrale 
aktører som Husbanken, SSB og KS hadde 
en omforent og felles bruk av begreper. En 
felles bruk av begreper blant disse aktørene vil 
også kunne bidra til mer presis planlegging på 
kommunalt nivå.

Det er fornuftig at statlige myndigheter sam-
arbeider med KS om utviklingen av tilbudet. 
Også denne planleggingen bør rettes mot byg-
ging av sykehjem og mot boliger som er egnet 
for heldøgns omsorg.

I Norge har det gjennom flere 
tiår vært vanlig å planlegge 
heldøgnstilbudet utfra det 

samlede antall plasser dividert 
på antall personer over 80 år.

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte  
i planleggingen av heldøgnstilbudet
Støtten kan omfatte bistand til hvordan man 
kan utnytte relevant statistikk i planleggingen 
av heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av 
aktører som Husbanken og KS.

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig 
å planlegge heldøgnstilbudet utfra det sam-
lede antall plasser dividert på antall personer 
over 80 år. Denne særnorske tilnærmingen er 
grov og blir antakelig benyttet i mangel på mer 
detaljert statistikk. Det foreslås at denne tilnær-
mingen avvikles. Forutsetningen er selvfølgelig 
at det utarbeides relevant statistikk for ulike 
aldersgrupper. 

Det kan også være fornuftig å gi kommunene 
noe hjelp med hvordan statistikken kan brukes. 
Videre kan det være nyttig for kommunene om 
det ble tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk 
for den enkelte kommune og landet som 
helhet.

En veiledende norm for alle kommuner  
er ikke fornuftig
Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at re-
gjeringen ønsker å «etablere en plan sammen 
med KS om årlige mål for utbygging av flere 
plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørs-
målet har vært om det er mulig å tenke seg 
en mer lik praksis for beregning av behovet i 
kommunene, og om dette lar seg overføre til et 
nasjonalt nivå.

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi 
hypotesen om at en dekning av heldøgns 
omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolknin-
gen over 80 år) bør være en anbefalt norm. 
Arbeidet i prosjektet har skapt tvil om det er 
hensiktsmessig med en norm for denne delen 
av tilbudet. Den viktigste grunnen er at tilbudet 
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om heldøgns omsorg omfatter svært ulike ni-
våer av bistand, både for sykehjem og boliger 
med fast tilknyttet personale hele døgnet. I 
tillegg gir ikke statistikken et pålitelig bilde av 
dagens situasjon, selv etter de prinsippene 
som gjelder. Disse forholdene har gjort at det 
ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å verifisere 
hypotesen vi hadde da arbeidet startet.
Konklusjonen er altså at det er lite hensikts-
messig med en nasjonal norm for deknings-
graden. En tilsvarende konklusjon blir trukket 
i «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11). Det 
blir vist til at det er en myte at det eksisterer 
en statlig norm med en dekningsgrad på 25 
%. Det blir vist til at det ikke eksisterer en slik 
statlig norm, og at en dekningsgrad på 25 % 
savner et vitenskapelig belegg.

En differensiert kommunal norm  
kan være fornuftig
En kommunal veiledende norm kan imidlertid 
fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik 
norm tar utgangspunkt i det samlede tilbu-
det av sykehjem og boliger til eldre. Dernest 
kan man eventuelt også se på den delen av 
botilbudet som egner seg for heldøgns om-
sorg. Det fordrer at det er mulig å finne frem 
til en hensiktsmessig avgrensning av begrepet 
heldøgns omsorg.

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. 
Nivået avhenger av levealder, kulturelle for-
hold, geografiske avstander, utviklingen av 
resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes 
kompetanse og en vellykket boligpolitikk for 
eldre. Normen bør derfor differensieres utfra 
en vurdering av disse forholdene. En norm 
som er tilpasset særegne forhold i den enkelte 
kommune, gjør at det ikke gir særlig mening å 
snakke om en norm på nasjonalt nivå.

Antall heldøgnsplasser blir trolig  
redusert de neste ti årene
Det er mange argumenter som taler for at 
dekningen av tradisjonelle sykehjemsplasser 
for eldre over 80 år, fortsatt blir redusert i årene 
som kommer. Vi vil tilnærme oss et nivå som 
er mer vanlig i de andre nordiske landene. 
Levealderen vil øke og tjenestene i hjemmet vil 
bygges ut, det vil bli lagt vekt på mestring og 
at eldre skal ta ansvar for egen bolig. 

Videre viser vårt materiale at vi hadde få eldre 
med komplekse medisinske utfordringer. Disse 
pasientene er allerede tatt hånd om i institu-
sjon. Det skulle derfor ligge godt til rette for at 
eldre som bor hjemme, kunne tas hånd om av 
kommunen på en god måte. Kompetanseopp-
bygging og muligheter til mer tid hos pasienter 
i risikosonen, er viktig.

Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir 
redusert i årene som kommer. Planleggingen 
på nasjonalt nivå bør primært rettes mot en 
reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en 
økning.
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Her oppsummeres hovedfunn som denne stu-
dien har frambrakt, og det trekkes konklusjo-
ner på tvers av alle datasettene som har vært 
anvendt. Hensikten er å besvare de overordne-
de problemstillingene, som ble reist i kapittel 1. 
Avslutningsvis vil det bli gitt anbefalinger som 
bygger på resultatene som har kommet frem i 
studien.

Innledningsvis er det viktig å understreke at 
sentrale aktører som Husbanken, SSB og 
kommunene, anvender begrepet «heldøgns 
omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hvor mye som 
skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og 
Husbanken stiller ulike krav her. SSBs defini-
sjon omfatter tilbud i institusjon og boliger med 
personale hele døgnet, og statistikken bygger 
på krav til personalbase, som imidlertid ikke er 
de samme som tilsvarende krav fra Husban-
ken. Ledere på strategisk og operativt nivå i 
kommunene har heller ingen felles forståelse 
av begrepet «heldøgns omsorg». 

Det er en utfordring for hele feltet, både admi-
nistrativt og politisk, når politikere og sentrale 
og lokale beslutningstakere ikke har felles 
forståelse av begrepene som anvendes. Dette 
kan blant annet gi ulik forståelse av hvor stor 
dekningsgraden er, og hvor stort behov man 
egentlig skal dekke.

Oppsummering 
og konklusjoner

De overordnede spørsmålene i 
studien har vært å besvare om 

det er mulig med en mer lik  
praksis for beregning av behovet 
i kommunene, og hvorvidt en slik 
praksis eventuelt lar seg overføre 

til et nasjonalt nivå. 
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Mandat og problemstillinger

Mandatet besto av to overordnede spørsmål 
og fire presiserende problemstillinger.

 De overordnede spørsmålene  
 har vært: 
 Er det er mulig å tenke seg en mer lik  
 praksis for beregning av behovet i  
 kommunene?
 Lar en slik praksis seg overføre til et  
 nasjonalt nivå? 

 Problemstillingene har vært: 
 Hva slags dekningsgrad tar kommun- 
 ene utgangspunkt i når de beregner  
 behov for heldøgns omsorg i en plan- 
 periode? 
 Hva forklarer kommunale forskjeller i  
 sammensetningen av heldøgnstilbudet? 
 Hva er praksis for tildeling av tjenester,  
 enten i eget hjem eller som heldøgns  
 omsorg? 
 Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak  
 og vurdering av behov for heldøgns  
 plass og tildeling av plass?

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde den 
eldre delen av befolkningen. Det betyr at den 
delen av heldøgnstilbudet som er rettet mot 
yngre aldersgrupper, ikke er inkludert i dette 
prosjektet.

>

>

>

>

>

>

For å svare på problemstillingene har det 
vært anvendt et bredt spekter av ulike typer 
data. Det er gjennomført en gjennomgang av 
statistikk og begreper samt en egen litteratur-
gjennomgang. Dessuten har det vært utført 
intervjuer med en rekke informantgrupper, 
herunder ledere og planleggere på strategisk 
nivå (26 kommuner), avdelingsledere på syke-
hjem (6 kommuner), ledere på tildelingskontor 
(8 kommuner) og med pårørende til eldre 
med omfattende omsorgs-behov (6 kommu-
ner). Videre er det gjennomført en kartlegging 
av omsorgsbehov til eldre med omfattende 
omsorgsbehov (6 kommuner). I tillegg er det 
gjennomført en dialogkonferanse for å drøfte 
hovedfunn i studien.

Hovedkonklusjoner

De overordnede spørsmålene i studien har 
vært å besvare om det er mulig med en mer lik 
praksis for beregning av behovet i kommune-
ne, og hvorvidt en slik praksis eventuelt lar seg 
overføre til et nasjonalt nivå. 

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder 
imidlertid på at både de eldre og deres på-
rørende i de fleste tilfeller er fornøyde med 
omsorgen de mottar, til tross for at deknings-
graden på tradisjonelle sykehjemsplasser er 
under landsgjennomsnittet.
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Kommunene har ulike prioriteringer knyttet til 
ulike typer pleie- og omsorgstilbud. Dette for-
klares blant annet med størrelsen på eldre-po-
pulasjonen i kommunene, geografiske avstan-
der, kommunal økonomi og strategi.

Analysene som er gjort viser at det kan være 
vanskelig å beregne en mer lik praksis for 
behovet av heldøgnsplasser i kommunene. 
Analysen peker videre på at en nasjonal norm 
for dekningsgrad vil være forbundet med en 
rekke utfordringer som foreløpig ikke er løst. 
En kommunal veiledende norm kan imidlertid 
fortsatt være fornuftig, men den må kunne 
differensieres. 

I de påfølgende kapitlene begrunnes disse 
konklusjonene.

Nærmere om svar på de fire 
problemstillingene 

Her presenteres de viktigste empiriske resul-
tatene slik de framkommer i kapitlene foran. 
Resultatene samles under hvert spørsmål KS 
har reist i sine problemstillinger.

Her rettes søkelyset mot noen oppsummeren-
de utsagn fra kommunale ledere med hensyn 
til hvilken betydning de tillegger ulike forhold for 
at de skal lykkes. 

I valget av kommuner har vi lagt vekt på å finne 
frem til kommuner med en dekningsgrad på 
om lag 16 %. Det er derfor viktig å huske på at 
vårt utvalg av kommuner ikke er representativt.

Hva slags dekningsgrad tar kommunene 
utgangspunkt i, når de beregner behov for 
heldøgns omsorg i en planperiode? 
Svaret på denne problemstillingen peker på to 
viktige forhold: på ulikheten i forståelsen av hva 
heldøgns omsorg innebærer, og at dette gir 
svar som peker på kommunal variasjon.

I Norge sørger velferdsstaten for omsorgen for 
de gamle. Det har vært en antakelse at antall 
sykehjemsplasser skal utgjøre 25 % av antall 
eldre over 80 år.

På kommunalt nivå er utvikling av heldøgn-
stilbudet på ulikt vis nedfelt i plandokumenter 
som kommuneplan, budsjett og økonomiplan, 
helse- og omsorgsplan, plan for botilbud til 
eldre og planer for helse- og omsorgsbygg. 
Dokumentene kan omfatte overordnede strate-
gier, eller være mer rettet mot gjennomføring. 

Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort 
med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner 
med en slik tilnærming, gir uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne 
føre til redusert behov for sykehjem og om-
sorgsboliger med heldøgns omsorg. Det er 
sjelden at en forventet reduksjon er tallfestet. 
Dette begrunnes med at det er vanskelig å 
vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan 
være greit å tilpasse utbyggingen etter hvert 
som man vinner erfaring med hvor stor reduk-
sjonen faktisk vil bli.

Resultatene viser at heldøgnstilbudet er et 
samlebegrep for svært ulike tilbud når det 
gjelder type plass, hvem plassene blir tilbudt, 
samt omfanget av bemanningen. Eksempler 
på plasser som har blitt omtalt i intervjuene, er 
langtidsplass, skjermede plasser for demen-
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te, spesialplasser for utagerende demente, 
korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlast-
ningsplass. Plassene blir tilbudt på sykehjem, 
aldershjem og i omsorgsbolig. Det er store 
forskjeller i bemanningen for de ulike tilbudene. 
Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere / antall 
årsverk) vil kunne variere fra rundt 0,2 til 1,5.

Der kommunene klarer å skape et reelt like-
verdig tilbud, føler både den eldre og deres 
pårørende seg trygge. I praksis inkluderer 
enkelte kommuner gradvis moderne og private 
boliger i sin heldøgns omsorg. Vi har foretatt 
en kartlegging av omsorgsbehovet til 56 eldre, 
som var antatt å være de med størst behov for 
omsorg, og som fortsatt ikke var på institu-
sjon. Her var det 17 % av de eldre som bodde 
i boliger med service, som ble vurdert til å ha 
et «veldig høyt omsorgsbehov». Den samme 
pleietyngden hadde også 17 % av de eldre 
som bodde i egen bolig. Når det gjelder «høy 
pleietyngde», var det i vårt utvalg en langt stør-
re andel som bodde i boliger med service. Det 
var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell 
mellom dem som hadde hatt hjemmesykepleie 

I vårt datamateriale var det 
18 % av de pårørende som 
mente at den eldre burde 

få komme på institusjon. En 
nesten like stor andel mente 
den eldre burde få en bolig 

med mer tilsyn.

i mer enn 5 år, og grad av pleietyngde.
I vårt datamateriale var det 18 % av de på-
rørende som mente at den eldre burde få 
komme på institusjon. En nesten like stor andel 
mente den eldre burde få en bolig med mer 
tilsyn. Utrygghet over boforhold er sammenfal-
lende med opplevelse av stress for de pårøren-
de. De opplever at de kommer til kort.

I de seks eksempelkommunene som inngår i 
denne kartleggingen, er det bevisst satset på 
reduksjon i sykehjemsplasser. De kommunene 
som har klart dette best, bruker en kombina-
sjon av omfattende hjemmesykepleie, dagsen-
terplasser og rullerende korttidsopphold. Der-
som et av disse tiltakene svikter, eksempelvis 
at korttidsplassene blir blokkert av eldre som 
trenger tettere oppfølging i eget hjem, rakner 
hele omsorgskjeden.

Hva forklarer kommunale forskjeller i  
sammensetningen av heldøgnstilbudet?
Flere forhold bidrar til å forklare forskjellene i 
sammensetningen av heldøgnstilbudet. Under-
søkelsens resultater peker på at forskjellene er 
knyttet til statlig styring, kommunale strategier, 
boligpolitikk for eldre, dialog mellom yrkesgrup-
per samt til Husbankens regler. 

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for 
kommunene som ble intervjuet, hadde relativt 
stor variasjon, fra 11,4 % til 36,6 %. Det er stor 
variasjon i hvor stor del av tilbudet som blir gitt 
i boliger med heldøgns tilbud. Noen få kom-
muner har valgt å gi mesteparten av tilbudet i 
omsorgsboliger. Vanlige begrunnelser for dette 
er at omsorgsboliger er bedre for brukeren, 
ettersom boligene har mer preg av å være et 
hjem, og at slike boliger gjør det mulig med en 
fleksibel bemanning tilpasset brukernes behov. 

Planleggingen tar ellers utgangspunkt i tilbudet 
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av sykehjem og omsorgsboliger i den enkelte 
kommune. Horisonten for planlegging er lang, 
ettersom det vanligvis tar fem år eller mer å 
etablere nye botilbud. 

Når det gjelder statlig styring, har staten i de 
siste årene gitt en rekke signaler om at kom-
munene bør satse sterkere på forebygging og 
tiltak som bidrar til at eldre kan klare seg lengre 
i egne hjem. Samhandlingsreformen, en ny 
folkehelselov og økt satsing på velferds-tek-
nologi er signaler i denne retningen. Utrednin-
gen «Innovasjon i omsorg» er også et signal i 
denne retningen. Samtidig gir staten signaler 
om betydningen av å bygge ut flere sykehjem 
og boliger med heldøgns omsorg. Flere av våre 
informanter har gitt uttrykk for at disse signale-
ne ikke helt henger sammen, og at de opplever 
at «staten snakker med to tunger».

Med hensyn til kommunale strategier er det 
slående hvor mange kommuner som prioriterer 
å utvikle tilbudet på trinnene i midtre og nedre 
delen av omsorgstrappen, og hvor mange 
av tiltakene som går igjen i flere kommuner. 
Mange av kommunene forteller om tiltak på 
følgende områder: hverdagsrehabilitering, mo-
bilisering av frivillige og velferdsteknologi med 
trygghetsalarmer.

De aller fleste informantene gir uttrykk for at 
politikerne også stiller seg bak strategiene med 
sterkere satsing på hjemmebaserte tiltak som 
et alternativ til institusjon. Mange forteller om 
en utvikling hvor det blir lagt økt vekt på hjem-
mebasert omsorg. Det ser altså ut til å være 
stor grad av enighet mellom administrasjonen 
og politikerne.

Boligpolitikk for eldre er under utvikling i mange 
kommuner. Her blir heldøgnstilbudet sett i 
sammenheng med andre botilbud til eldre. 

Mange kommuner har erfart at sentrumsnære 
boliger kan være attraktive for personer over 
50 år. I slike leiligheter kan det være lettere 
å møte alderdommen enn i eneboliger, som 
ofte ligger i mindre sentrumsnære områder. 
Fordelen for kommuner med slike boliger i det 
private markedet, er at de reduserer behovet 
for utbygging av boliger i kommunal regi, og de 
kan legge grunnlag for en mer rasjonell drift av 
hjemmetjenestene.

En annen faktor som kan løftes fram, er dialog 
mellom yrkesgrupper. Bygging av sykehjem og 
boliger med heldøgnstilbud omfatter betydelige 
investeringer. Byggeprosjektene påkrever at 
man holder god orden på økonomien og den 
planlagte fremdriften. Noen opplever at det er 
en utfordring å sikre en god dialog med mellom 
de ulike aktørene – særlig mellom de helsefag-
lige yrkesgruppene, som gjerne har ansvar for 
tjenestene, og de «tekniske» yrkesgruppene, 
som har ansvar for (gruppeinndelingen) defini-
sjoner av ulike typer heldøgnsboliger.

Den siste faktoren som skal nevnes her, er 
Husbankens regler: Noen av informantene 
opplever at disse reglene er for lite fleksible. 
Det er et ønske om å utforme ordninger som 
gir kommunene anledning til mer fleksibel bruk 
av byggene etter hvert som behovene i kom-
munen endrer seg.

Hva er praksis for tildeling av tjenester en-
ten i eget hjem eller som heldøgns omsorg? 
Resultatene fra våre ulike undersøkelser peker 
på at ulike typer kognitiv og fysisk svikt be-
grunner praksis for tildeling av tjenester. 

Årsaker til tilbud om plass på sykehjem er 
kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med 
økt behov for bistand, utagerende demente, 
aleneboende demente, somatisk svært syke, 
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omsorgsbehov som overstiger det som er 
mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for 
legetilsyn, problemer med ernæring, manglen-
de opplevelse av trygghet i hjemmet, behov 
for tilsyn hele døgnet og død til ektefelle som 
tidligere har bistått.

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt 
av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om om-
sorgsbolig til brukere som har mindre om-
fattende behov for bistand enn brukere på 
sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt, 
er at brukerne skal kunne føle seg trygge i 
boligen før de blir for skrøpelige. En kommune 
stiller som krav at beboerne i en omsorgsbolig 
selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av 
informantene opplyser om at det er vanlig å dø 
i omsorgsboligene i kommunen.

Enkelte kan fortelle at kommunene har etablert 
en endret, og strengere praksis for tildeling av 
plass på sykehjem. I disse kommunene er det 
personer på sykehjemmet som er så friske at 
de ikke ville fått tildelt en plass etter dagens 
praksis. Men det er ikke enkelt å få folk ut av 
syke-hjemmet. For «institusjonaliseringen» skjer 
fort, kanskje bare i løpet av et par uker.
I intervjuer med avdelingslederne framkommer 
det at praksisen i kommunene gjennomgåen-
de er slik at man forsøker å legge opp til en 
hjemmetjeneste som er tilrettelagt for en hjem-
mesituasjon, på den måten at de eldre kan bo 
hjemme lengst mulig. Sykehjemsplasser tilbys 
vanligvis sent i et forløp. Når noen kommer 
på sykehjem, er de som regel svært pleietren-
gende og ute av stand til å ta vare på seg selv. 
Ofte kan også en akutt situasjon ha oppstått, 

for eksempel ved at ektefelle ikke kan ta seg av 
hjemmesituasjonen mer på grunn av plutselig 
sykdom eller av andre årsaker. Ulike former for 
fysisk og kognitiv svikt er de hyppigste årsaker 
til innleggelse, herunder falltendens og fravær 
av evne til å stelle seg selv.

Avdelingslederne peker også på at flere eldre 
som kunne hatt behov for plass og tilsyn 24 
timer i døgnet, imidlertid ikke får tildelt plass. 
Mange har stått på venteliste i lang tid, fra 0,5 
til 1 år. I denne perioden er de enten på syke-
hus, eller på korttidsopphold – eller med tett 
oppfølging av hjemmetjenesten i egen bolig.

Erfaringene fra vurderingene av pasientenes 
situasjon og samtalene med de pårørende, er 
at det kan være en akutt situasjon som utløser 
tildeling av hjemmesykepleie. Det er derfor 
unntaksvis at vi i foreliggende datamateriale 
har møtt eldre som har «mistet» sin hjemme-
sykepleier, for så å få tilbudet tilbake senere. 
Det er ingen signifikant forskjell på «svært høy 
pleietyngde» ut fra den eldres bosituasjon, og 
om vedkommende er vurdert til å ha en «svært 
høy pleietyngde». Resultatene viser at denne 
pasientgruppen først og fremst trenger per-
sonlig stell, ernæring, psykososial støtte, hjelp 
til medikamenthåndtering og observasjon av 
endringer i allmenntilstanden.

Det er en stor utfordring å finne boligtilbud til 
eldre med ulike grader av kognitiv fungering. 
Demens er ikke et begrep som dekker en ho-
mogen gruppe. Her er det viktig å differensiere. 

I vårt materiale hadde vi relativt få eldre med 
komplekse medisinske utfordringer. Dette er i 
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samsvar med tidligere forskning. Norge og de 
andre skandinaviske landene har hatt en langt 
bedre sykehjemsdekning enn øvrige europeis-
ke land (Sørbye mfl., 2009). Dette innebærer 
at når eldre pasienter blir akutt dårligere og 
trenger heldøgnsomsorg, vil det ordnes plass i 
en heldøgnsbolig, om dette er ønskelig. 

Mange av de oppgavene norske hjemmetje-
nester utfører, blir i andre land ivaretatt av 
pårørende, som langt oftere bor sammen med 
pasienten. I Norge tilbringer den eldre mye 
tid alene i sin leilighet, og en kan derfor ikke 
forvente at markerte kliniske endringer vil bli 
observert raskt nok. 

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak 
og vurdering av behov for heldøgns plass 
og tildeling av plass?
Det siste spørsmålet omhandler hva som for-
klarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering 
av behov for plass. Analysene peker på noe 
ulik praksis i kommunene, og det er ikke noen 
åpenbare mønstre som bidrar til å forklare 
forskjellen. Svar på spørsmålet har til dels sam-
menheng med overordnede politiske føringer, 
og til dels oppbygging av tjenesten for øvrig, 
men også hvilken støtte både eldre og pårø-
rende opplever at de får. 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endring av pasient- og brukerettighetsloven, hvor 
den eldre skal ha lovmessig rett til en «sykehjem-
splass», anbefaler også innføring av ventelister. 
Ventetid oppstår som følge av tidvis eller perma-
nent mangel på plasser. De fleste av informante-
ne i denne studien forteller at det er mange nok 
sykehjemsplasser. Et par informanter forteller at 
det i perioder kan være en utfordring å tilby nok 
plasser. Disse periodene har imidlertid vært så 
korte at det ikke har vært nødvendig med en 
permanent utbygging av kapasiteten. 

Våre funn kan tyde på at kvalifisert helseper-
sonell må konsentrere seg om yngre, mer 
medisinske kompliserte pasienter. Hos eldre 
brukere av hjemmetjenesten er det mindre 
erfarne pleiere som har ansvaret for den dag-
lige omsorgen. Med tettere medisinsk-faglig 
oppfølging i hjemmet kunne institusjonsinn-
leggelse bli utsatt ved å gi medisinsk hjelp i 
hjemmet ved en akutt sykdom, som forverring 
av den eldres tilstand. Hverdagsrehabilitering 
etter sykehusinnleggelse, med påfølgende 
korttidsopphold, kan være mer komplisert enn 
å behandle en lungebetennelse i den eldres 
eget hjem.

En kommune skilte seg ut med en relativt lav 
dekning av dagsenterplasser. Det var heller 
ikke døgnkontinuerlig hjemmesykepleie i hele 
kommunen. Her ble både rehabilitering og 
korttids-avdelinger fylt opp av pasienter med 
behov for heldøgns plass.

Det er imidlertid også viktig å ta de pårørendes 
opplevelse av stress på alvor. Flere pårørende 
trenger avlastning, ikke alltid på grunn av fysisk 
slit, men på grunn av den dårlige samvittig-
heten for ikke å besøke den eldre nok, samt 
utryggheten over at noe uventet kan skje. 

Anbefalinger

Anbefalingene bygger på resultater som er pre-
sentert i denne rapporten, og på innspill gitt av 
deltakerne på dialogkonferansen. Vi vil likevel 
presisere at det er VID og Agenda Kaupang 
som står ansvarlig for anbefalingene.

Heldøgns omsorg = Umiddelbar oppfølging 
av helsepersonell døgnet rundt
Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig 
av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
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personalbase betydning for hvor mye som skal 
regnes som et heldøgns tilbud. De to aktørene 
stiller ulike krav. Ledere på strategisk og ope-
rativt nivå i kommunene har heller ingen felles 
forståelse av begrepet. De ulike perspektivene 
til aktørene er en nærliggende forklaring på 
at aktørene ender opp med nokså forskjellige 
definisjoner om hvor stor del av tilbudet som 
kan regnes som heldøgns omsorg.

Kravene til personalbase som stilles av Hus-
banken og SSB, innebærer at det kan ta tid 
før helsepersonell oppdager at brukerne har 
behov for bistand. Det foreslås en snevrere 
definisjon av begrepet heldøgns omsorg som 
tar utgangspunkt i brukernes behov. Helseper-
sonell bør kunne nå brukerne på kort varsel. 

Begrepet bør omfatte tilbud både i kommunale 
bygg, stiftelser og i private boliger.

Det vil være nødvendig med ytterligere utred-
ninger for å komme frem til en mer presis 
definisjon av begrepene. Blant annet vil det 
være nødvendig å ta stilling til i hvilken grad 
velferds-teknologi kan påvirke definisjonene. 
For eksempel kan fallsensorer bidra til at hel-
sepersonell ved behov kan nå brukere på kort 
varsel, selv om helsepersonellet ikke oppholder 
seg i umiddelbar nærhet av brukerne.

Viktigere å skille mellom boligen og bruker-
ne enn å bruke begrepet heldøgns omsorg 
I planleggingen av kommunale sykehjem og 
boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall 
enheter er egnet for å gi brukerne oppfølging 
av helsepersonell hele døgnet. Samtidig er 
det viktig å legge til rette for fleksibel bruk. Det 
bør være mulig å gi beboerne bistand deler av 
døgnet i perioder hvor beboerne har mindre 
behov for bistand.

For kommunene kan det være nyttig å vite 
hvor mange boliger som egner seg for 
heldøgns omsorg, og hvor mange brukere som 
får et slikt tilbud. Statistikken bør altså skille 
mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt 
til brukerne. 

Et skille mellom egenskaper ved boligen og 
vedtak gitt til brukerne, kan være et viktig 
grep som grunnlag for mer presis kommunal 
planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig 
av om man bruker begrepet heldøgns omsorg. 
For kommunene vil det viktigste antakelig være 
å fokusere på det samlede behovet for boliger 
som skal bygges i kommunal regi, og sørge for 
at boligene er egnet for fleksibel bruk. Det er 
derfor ikke sikkert at begrepet heldøgns om-
sorg er nødvendig som grunnlag for kommunal 
planlegging. Som vi tidligere har vist, omfatter 
begrepet svært store variasjoner i omfanget av 
bistanden som blir gitt. Etter det vi kjenner til, 
skiller ikke de andre nordiske landene, i statis-
tikken, mellom tilbudet om heldøgns omsorg 
og andre botilbud til eldre.

Husbanken bør gi tilskudd til boliger som  
er egnet for heldøgns omsorg
Husbanken gir i dag bare tilskudd til boliger 
med beboere med heldøgns omsorg. Det ville 
vært mer hensiktsmessig om tilskuddet ble gitt 
til boliger som egnet seg for heldøgns omsorg. 
I så fall ville også Husbanken skilt mellom 
egenskaper ved boligen og vedtak gitt til 
brukerne. Et slikt tilskudd kunne vært et signal 
til kommunene om å legge opp til mer fleksibel 
bruk av boligene. 

Statistikken kan utvides og gjøres  
mer tilgjengelig
Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging 
av tilbudet, både for kommunale og statlige 
myndigheter. Intervjuene vi har foretatt med 
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kommunale ledere, viser at det er behov for 
bedre statistikk. Det er mulig å gjennomføre 
ulike forbedringer, som vil gjøre statistikken 
betydelig mer relevant og tilgjengelig:

 Bruk av begreper bør samordnes mellom  
 Husbanken og SSB. Samordning av be- 
 grepene vil bidra til mindre forvirring i  
 dialogen mellom aktører på ulike nivåer.
 Kommunene bør få tilrettelagt statistikk  
 for dekningsgrader for ulike alders- 
 grupper og ulike deler av tilbudet. Det  
 er aktuelt med en inndeling av tilbudet på 
 korttids- og langtidsopphold på institu- 
 sjon og for boliger med ulikt omfang av  
 bemanning. Svakheten med dagens  
 statistikk er at den verken er tilstrekkelig  
 detaljert eller tilrettelagt for kommunal  
 planlegging.
 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til  
 ulike brukergrupper. Aktuelle bruker- 
 grupper er eldre, funksjonshemmede  
 og personer med rusproblemer og psy 
 kiske problemer.
 Det bør også utarbeides statistikk for  
 heldøgns omsorg gitt i private hjem. 
 Det anbefales å gjennomføre et prøvepro- 
 sjekt hvor de eldre hjemmeboende blir  
 vurdert både med IPLOs og RAI-HC.  
 Resultatene vil vise i hvilken grad det er  
 korrelasjoner mellom disse to skjemaene  
 med hensyn til pleietyngdenivå, kognitiv  
 fungering, ernæring, sosial fungering og  
 pårørendes situasjon.
 Kommunenes elektroniske nettsider kan  
 gjøres mer brukerorienterte, med infor- 
 masjon om for eksempel hvordan  
 kommunene skal planlegge for heldøgns  
 omsorg.
 Statistikken må skille mellom egenskaper  
 ved boligen og vedtak gitt til brukerne. 
 Det er nødvendig å skille mellom kapasi- 

>

>

>

>

>

>

 tet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier  
 noe om boliger som egner seg for   
 heldøgns omsorg, og utnyttelsen sier noe  
 om hvor mange boliger som blir brukt til  
 formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn  
 kapasiteten.

Sentrale aktører bør ha en felles  
bruk av begrepene
I tilbudsforespørselen fra KS heter det at re-
gjeringen ønsker å «etablere en plan sammen 
med KS om årlige mål for utbygging av flere 
plasser i heldøgns pleie og omsorg». 
I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt 
være en fordel med en mer entydig definisjon 
av begrepet. Det burde være et mål at sentrale 
aktører som Husbanken, SSB og KS hadde 
en omforent og felles bruk av begreper. En 
felles bruk av begreper blant disse aktørene vil 
også kunne bidra til mer presis planlegging på 
kommunalt nivå.

Det er fornuftig at statlige myndigheter sam-
arbeider med KS om utviklingen av tilbudet. 
Også denne planleggingen bør rettes mot 
bygging av sykehjem og boliger som er egnet 
for heldøgns omsorg.

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte  
i planleggingen av heldøgnstilbudet
Støtten kan omfatte bistand til hvordan man 
kan utnytte relevant statistikk i planleggingen 
av heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av 
aktører som Husbanken og KS.

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig 
å planlegge heldøgnstilbudet som er definert 
som samlet antall plasser dividert på antall 
plasser over 80 år. Denne særnorske tilnær-
mingen er ikke entydig og blir antakelig benyt-
tet i mangel på mer detaljert statistikk. 
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Det foreslås at denne tilnærmingen avvikles. 
Forutsetningen er selvfølgelig at det utarbeides 
relevant statistikk for ulike aldersgrupper. 
Det kan også være fornuftig å gi kommunene 
noe hjelp med hvordan statistikken kan brukes. 
Videre kan det være nyttig for kommunene om 
det blir tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk 
for den enkelte kommune og landet som 
helhet.

En veiledende norm for alle  
kommuner er ikke fornuftig
Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at re-
gjeringen ønsker å «etablere en plan sammen 
med KS om årlige mål for utbygging av flere 
plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørs-
målet har vært om det er mulig å tenke seg 
en mer lik praksis for beregning av behovet i 
kommunene, og om dette lar seg overføre til et 
nasjonalt nivå.

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi 
hypotesen om at en dekning av heldøgns 
omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolknin-
gen over 80 år) bør være en anbefalt norm (jf. 
kapittel 1.5). Arbeidet i prosjektet har skapt tvil 
om det er hensiktsmessig med en norm for 
denne delen av tilbudet. Den viktigste grunnen 
er at tilbudet om heldøgns omsorg omfatter 
svært ulike nivåer av bistand, både for syke-
hjem (jf. figur 3.7) og boliger med fast tilknyttet 
personell hele døgnet (tabell 3.5). I tillegg gir 
ikke statistikken et helt pålitelig bilde av dagens 
situasjon, selv etter de prinsippene som gjel-
der. Disse forholdene har gjort at det ikke er et 
tilstrekkelig grunnlag for å verifisere hypotesen 
vi hadde da arbeidet startet.

Konklusjonen er altså at det er lite hensikts-
messig med en nasjonal norm for deknings-
graden. En tilsvarende konklusjon blir trukket 
i «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11). Det 

blir vist til at det er en myte at det eksisterer 
en statlig norm med en dekningsgrad på 25 
%. Det blir vist til at det ikke eksisterer en slik 
statlig norm, og at en dekningsgrad på 25 % 
savner et faglig vitenskapelig belegg. 

En differensiert kommunal norm  
kan være fornuftig
En kommunal veiledende norm kan imidlertid 
fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik 
norm tar utgangspunkt i det samlede tilbudet 
av sykehjem og boliger til eldre i kommunen. 
Så kan man eventuelt også se på den delen 
av botilbudet som egner seg for heldøgns 
omsorg. Det fordrer at det er mulig å finne frem 
til en hensiktsmessig avgrensning av begrepet 
heldøgns omsorg.

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. 
Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, 
geografiske avstander, utviklingen av resten av 
omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kom-
petanse og en vellykket boligpolitikk for eldre. 
Normen bør derfor differensieres ut fra en 
vurdering av disse forholdene. En norm som er 
tilpasset særegne forhold i den enkelte kom-
mune, gjør at det gir liten mening å snakke om 
en norm på nasjonalt nivå.

Antall heldøgnsplasser blir trolig  
redusert de neste ti årene
Det er mange argumenter som taler for at 
dekningen av tradisjonelle sykehjemsplasser 
for eldre over 80 år fortsatt blir redusert i årene 
som kommer, i retning et nivå som er mer van-
lig i de andre nordiske landene: Levealderen vil 
øke og tjenestene i hjemmet vil bygges ut, det 
vil bli lagt vekt på mestring og at eldre skal ta 
ansvar for egen bolig. 

Videre viser vårt materiale at det var få hjem-
meboende eldre med komplekse medisinske 
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utfordringer. Disse pasientene er allerede tatt 
hånd om i institusjon. Det skulle derfor ligge 
godt til rette for at eldre som bor hjemme, kan 
tas hånd om av kommunen på en god måte.
De aller fleste av politikere i kommunene i vår 
undersøkelse støtter utviklingen om å satse 
mer på hjemmebasert omsorg som erstatning 
for sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad 
for noen år siden. Politisk støtte på lokalt nivå 
er en klar indikasjon på at det kan være for-
nuftig å erstatte noe av satsingen på sykehjem 
med en godt utbygd hjemmebasert omsorg. 
Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir 
redusert i årene som kommer, slik vi har vist i 
kapittel 9. Planleggingen på nasjonalt nivå bør 
derfor primært rettes mot en reduksjon, og 
ikke en økning, som nevnt over.
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HELSE OG OMSORG - HANDLINGSPLAN – 2011 – 2030  
 

Helse- og omsorgsplan – Mål og tiltak 
MÅL  Tiltak beskrivelse Kostnader Igangsetting

/gjennomfør 

Ansvar 

7.1 Informasjon til innbyggerne 

1 

 

 

Informasjon om 

tjenestetilbudet 

innen helse og 

omsorg skal 

være oppdatert 

og tilgjengelig 

for innbyggerne 

Hjemmesiden skal 

oppdateres  og  

vedlikeholdes 

Innenfor 

ramme 

Oppdatert 

innen 1.11. 11. 

Kontinuerlig 

oppfølging  

Enhetsleder 

Avd.ledere. 

(Delvis 

gjennomført ) 

Den samme informasjon 

skal også sendes ut som 

info til berørte 

brukergrupper.  

Innenfor 

ramme 

Oppdatert 

innen 1.11. 11. 

Kontinuerlig 

oppfølging 

Enhetsleder 

Avd.ledere. 

( Delvis 

gjennomført) 

7.2 Kvalitet / helhetlig tjeneste /effektivisering 

2 

 

 

 

 

 

Tjenestene skal   

være av god  

kvalitet i 

samsvar med 

nasjonal strategi 

for kvalitets- 

forbedring i 

sosial og 

helsetjenesten. 

  

Tjenesten skal 

gis med bakgrunn 

i en helhetlig  

vurdering. 

Opprette en 

koordinerende enhet.  

Utarbeide mandat. 

Innenfor 

ramme 

Opprettet 

og i funksjon 

1.10.2011 

Enhetsleder 

(Gjennomført) 

Individuelle planer skal 

oppdateres. Brukere som 

oppfyller kravet om egen 

plan gis tilbud  dette 

Innenfor 

ramme 

I løpet av 

2011. 

Evalueres  av 

koord.enhet 

. 

Avdelings-

leder 

(Delvis 

gjennomført) 

Klarlegge roller mellom 

pyskiatritjenesten, 

hjemmetjeneste og 

skolehelsetjenesten. 

Lage en årlig plan  for 

samarbeid 

Innenfor 

ramme 

Innen  1.10 

2011. 

Evalueres 

avkoordinere

nde enhet 2 

ganger årlig. 

Avd.leder 

helse og 

forbygging  

Psykiatrisk 

sjukepleier 

(Gjennomført) 

Klarlegge roller mellom 

Nav og helse og omsorg 

Innenfor 

ramme 

Som tiltak 

ovemfor 

Enhetsleder 

og Nav (delvis 

gjennomført) 

Hjemmetjenesten  slås 

sammen til en avd.   

Behandles i AMU 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.10. 

2011 

Enhetsleder 

(Gjennomført) 

Nattjenesten innen pleie 

og omsorg  samles  under 

en nattlig ledelse 

Saken behandles i AMU 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2. 

2012 

Enhetsleder 

(Vurdert/beh

andlet ikke 

gjennomført) 

Det skal utarbeide en 

egen Kreftplan 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2.12. 

Godkjennes 

av koord.enh 

Enhetsleder 

Kreftsjukepl 

(gjennomført) 
  



3 

 

 

 

 

Enheten skal ha 

et oppdatert  

interkontroll-  

system for  

kvalitets sikring  

a)Oppdatere  dagens       

   rutiner 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.3 

2012,  

Koord. Enhet 

Delvis 

gjennomført 

b) Rutiner skal til en vær 

tid være i samsvar med 

de endringer som skjer 

Innenfor 

ramme 

Jevnlig. Koord. Enhet 

Delvis 

gjennomført 

c Pådriver slik at    

   kommunen får et felles  

   interkontrollsystem              

  for HMS og kvalitet. 

Innenfor 

ramme 

2011 /2012 Enhetsleder 

Gjennomført 

4 IKT. De 

muligheter for 

effektivisering i 

allerede 

innkjøpte data -

programmer skal 

nyttes. 

Kartlegge hvilke 

muligheter vi har med 

dagens programvare  

Lage en plan . 

Hva ønsker vi, og hvordan 

kommer vi dit. 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.3. 

2012 

Enhetsleder 

(Ikke 

gjennomført) 

Iverksette planen Innenfor 

ramme 

2012/2013 

/2014 

Enhetsleder 

Ikke 

Gjennomført 

5 Saksbehandling 

innen helse og 

omsorg skal 

være forskrifts 

messig 

Utarbeides og iverksette 

en plan slik at post, arkiv  

saksbehandling   er i 

samsvar med de krav som 

settes. 

Innenfor 

ramme 

 

 

Innen 1.3. 

2012 

Evalueres av 

koordineren

de enhet. 

Enhetsleder 

Gjenommført 

  



7.3 Forebygging og folkehelse 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkehelse og 

helsefremmede 

arbeid skal  

settes på  

dagsorden  i 

Nesset kommune 

 

Herunder  

A)Redusere    

 sosiale  

 ulikheter. 

 

B)Sikre barn like  

 muligheter til  

 utvikling. 

 

C)Fremme 

trivsel, gode 

sosiale og 

miljømessige 

forhold. 

Forebygge 

psykisk og 

somatisk 

sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Et bredt sammen satt 

team for generelle 

forebyggende tiltak.        

Innenfor 

ramme 

Første 

møtet innen 

15.9. 2011. 

Enhetsleder 

og NAV leder 

Ikke 

gjennomført 

Stillingen som 

folkehelsekoordinator i 

50 % videreføres 

Innenfor 

ramme 

Følges opp i 

den årlige 

budsjetter 

Enhetsleder 

Gjennomført 

Aktiv på Dagtid Innenfor 

ramme 

Oppstartet 

Evalueres 

regelmessig 

Folke- 

helsekoor. 

Gjennomført 

”Aktiv april,”  et tiltak 

for økt fysisk aktivitet. 

Samarbeid folkehelse-

koodinator og bedriftene  

Innenfor 

ramme 

2011 – årlig. Folke- 

helsekoordina

tor 

Delvis 

fjennomført 

Skape engasjement rundt 

folkehelsearbeid, 

bedrifter, lag 

organisasjoner. Årlig plan 

for dette arbeidet 

Innenfor 

ramme 

2011 – 

Evalueres 

årlig av 

generelt 

foreb. -team 

Folkehelse – 

koordinator/ 

Generelt 

forebyggende 

Team Delvis 

Gjennomført 

Tiltak aktive seniorer. 

(info, veiledning, trim, 

forebygging av ulykker i 

hjemmet, tilbud om 

hjemmebesøk ) 

Innenfor 

ramme 

Oppstart 

2011. 

Årlig plan 

Folkehelse – 

koordinator/ 

Generelt 

forebyggende 

Team . 

Gjenniomført 

Undersøke muligheten av 

å utvide bruken av  

kommunes miljøbuss for 

transport av eldre.  

Innenfor 

ramme 

1.12.2011 Enhetsleder 

Gjennomført 

Mer varierende aktivitet 

ved eldresenteret. 

Vurdere økt åpningstid  

Innenfor 

ramme 

2011/2012 Avd.leder 

aktivitetstj. 

Aktivitør. 

Folkehelse for 

institusjonsbeboere. 

Trivsel, sosiale tiltak og 

fysisk aktivitet i inst 

Årlig plan 

Prosjekt – 

midler 2011 

Kr. 78.000 

2011 - 2014 Avd. leder 

aktivitetstj. 

Delvis 

gjennomført 



Frisklivssentral (eller 

deler av en slik) 

tilknyttet ”Leiragården 

( bygge videre på aktiv på 

dagtid, bl.a. veiledning i 

forhold til livsstils-

endring, kostholdskurs 

Innenfor 

ramme  

2013 Leder for 

helse og 

forebygging  

og 

Folkehelse- 

koordinator 

Ikke 

gjennomført 

Tenner for livet 

prosjektet videreføres. 

Innenfor 

ramme 

2011 Offentlig 

tannhelse 

 

7 Helsestasjons- 

tjenesten skal 

følge opp mor og 

barn i en lengre 

periode etter 

fødsel (økt tilb.) 

Omprioritering av 

ressurser innen helse og 

forebygging, slik at målet 

lam nås 

Innenfor 

ramme 

2011 

Evalueres av 

generelt 

forebygg 

team  1 gang 

2012 

Avd. leder 

helse og 

forebygging 

og jordmor 

Gjennomført 

8 Frafallet i den  

videregående  

skolen for elever  

fra Nesset skal 

reduseres. 

 

Det skal lages en egen 

helhetlig plan/ års hjul 

med formål å redusere 

frafallet. 

Planen oppdateres årlig. 

Søke  om tilskudd fra 

staten  

Innenfor 

ramme 

Innen 

1.12.2011. 

 

 

NAV leder 

/enhetsleder 

Generelt 

forebyggende 

team. 

Ikke 

gjennomført 

Planen gjennomføres  Innenfor 

ramme 

2012 – og 

videre . 

Evalueres 

halvårlig  

Generelt 

forbyggende 

team. 

Ikke 

gjennomført 

9 Redusere sosiale  

helseforskjeller  

ovenfor utsatte  

barn/ grupper.  

Dette ved hjelp 

av bl.a. veiledning 

og ansvarlig 

gjøring av 

foreldre 

Vurdere effekten av  

dagens tiltak. Utarbeide  

en plan / årshjul for 

dette arbeidet 

Se på mulig 

omprioritering av midler 

innen helse og 

forebygging for å styrke 

dette arbeidet. 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2. 12 

Legges fra 

for og  

evalueres 

årlig av  

generelt 

forebygge 

team 

Avdelings- 

leder helse og 

forebygg 

Kompetanse økning for 

tilsatte som arbeider 

med barn og unge. Skal 

innarbeides i komp.plan 

Innenfor 

ramme 

2011/2012 Avdelings- 

leder helse og 

forebygg 

Gjennomført 



Opprette stilling som 

familieveileder 

600.000 Fremmes i 

økonomiplan 

sammenheng 

fra 2015 

Enhetsleder 

10 Helsefremmede 

tjenester både 

kommunale og 

private samles i 

størst mulig grad 

i Leiragården 

Følge med å slå til når 

det blir ledige lokaler i 

Leiragården 

(NB dette vil styrke 

tiltaket livsstilsentralen) 

Innenfor 

ramme. 

2011-  og 

videre 

Enhetsleder 

og rådmann 

Gjennomført 

11 
 
 

Det skal være et 

godt samarbeid 

mellom 

kommunen og 

frivillige lag og 

organisasjon til 

beste for 

innbyggerne 

Årlige opplysningsmøter i 
samarbeid med 
brukerorganisasjoner, 
frivillige 
lag/organisasjoner 

Innenfor 

ramme 

2011 -  Avd.leder er 

helse og 

forebygging 

Ikke 

gjennomført 

Det tas kontakt med 
Mental Helse” med tanke 
på etablering av et 
lokallag  evt.  samarbeid 
med lokallag i en 
nabokommune 

Innenfor 

ramme 

2011  Psykiatrisk 

sjukepleier 

Ikke 

gjennomført 

Besøksgruppa ved NOS 
børstes støv  av, og 
følges opp. 

Innenfor 

ramme 

2011 Avd. leder  

Avd. sjukepl. 

NOS Ikke 

gjennomført 

Utrede muligheten av å 
etablere en 
frivillighetssentral, sak 
til HOK 

Innenfor 

ramme 

2011 Enhetsleder 

Gjennomført 

7.4 Helsetjenester  
12 Kommunen skal 

ha god veileding 

og utrednings -

kompetanse i 

forhold til 

psykiatri. 

Kontakt med andre 

kommunen for å  få 

vurdert mulig samarbeid. 

Felles psykologstilling 

kan være et 

samarbeidstiltak. 

Innenfor 

ramme. 

2011 Rådmann/ 

enhetsleder 

Ikke 

gjennomført  

(psykologstilli

ng) 
13 Bedre  

behandlings- 

tilbudet til 

innbyggere  med 

psykiske lidelser, 

oftere ko 

Psykiatritjenesten 

styrkes med 50 % 

stilling. 

Kr. 300.000 2012/2013  

Tas opp i 

budsjett- 

sammenheng 

Enhetsleder 

Gjennomført 



14 

 
 
 
 

 Legevakt 

hyppigheten skal 

være slik at 

denne bidrar til 

beholde og 

rekruttere leger 

Det skal etableres en 

interkommunal legevakt. 

Oppfølging i 

samarbeidsmøter. 

Egens sak til K- styret 

Innenfor 

ramme 

1.1. 2012 Rådmann 

Kommune- 

overlege 

(gjennomført) 

    
15 Ventelisten for  

fysioterapi skal  

være på et 

normalt  

nivå. 

Behandling i grupper, 

utnytte nye lokaler i 

”Leiragården ” 

Innenfor 

ramme 

 

2011 / 2012 Avd.leder 

helse og 

forbygging 

Fysioterapeut 

(gjennomført 

punkt 1 og 2) 

Vurdere muligheten for 3 

års student i fysioterapi. 

Innenfor 

ramme 

2011/2012 

Kjøp av dataprogram  

 

Innenfor 

ramme 

2011 

Halvårlige evalueringer 

av status 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

Des. 2011 

Koordinerend 

enhet. 

( delvis 

gjennomført) 
16 
 
 

 Rehabilitering  

og opptrening 

skal gis  i 

nærområdet. I 

samsvar med 

intensjonene i 

samhandlings- 

reformen 

 

Det avsette en rehab. 

plass ved sykeheimen. 

Innenfor 

ramme 

2011 Avd. sjukepl. 

sjukeheimen 

Koord.enhet 

(delvis 

gjennomført) 

Treningsrommet  ved 

sykeheimen oppgraderes 

Innenfor 

ramme 

2011          

Kr. 30.000 

Leder helse 

og forbebygg 

Fysioterapeut 

(gjennomført) 

Kjøp av hjelpemidler for 

kortidsutlån 

Innenfor 

ramme 

2011 / 2012 

Kr. 50.000 

Enehetsleder/ 

ergoterapeut 

(Gjennomført) 

Tilrettelegge  for 

treningsleilighet og to 

rehab. plass ved NOS. 

Utviding av rehab./ 

treningsområde  og 

utstyr (ombygging av 

dagens aldersheim) 

 2025 Enhetsleder 

 

(justert i 

rullert plan) 

17 Sjukeheimen 

skal ha en lege- 

dekning isamsvar 

med- Rundskriv 
Nasjonale standard 
for legetjenester i 
sjukeheim,    

Tas opp med legene.  

Lage  avtale. 

 

Kr. 50.000 

Tas opp i 

økonomi – 

plan arb. 

For 2012 

2012 Enhetsleder 

( vurdert ikke 

gjennomført) 



18 Kommune skal til 

en hver tid ha 

ledig en 

kriseplass til 

disposisjon for 

legetjenesten. 

Oppfølging av 

intensjonen i 

samhandlings- 

reformen 

 Seng  ved NOS  til 

disposisjon for legetj. 

for obs,/ øyebillikkelig 

innleggelse.  Tas opp i 

ROR gruppa som et 

aktuelt sammarbeidspros 

2012- Evt. 

ekstra utg 

tenkt dekt 

av midler 

samhand. 

reformen 

 Koordinerend

e  team 

Avd. sjukeh. 

(Gjennomført) 

Det skal utarbeides en 

plan over kompetanse  

behov  og evt. nytt 

medisinsk utstyr  som 

det er behov for i 

forhold til en slik plass 

 Evt.ekstra 

utg tenkt 

dekt av 

midler 

samhand. 

reformen 

2012 Koordinerend. 

TeamEnhetsle

derAvd. 

sjukeh. 

( ikke aktuelt) 

7.5 Pleie  og omsorgstjenesten / habiliteringstjenesten 
19 Nivået på 

omsorgslønnen 

skal bidra til at 

intensjonen i 

BEON prinsippet 

følges 

Retningslinjer for 

omsorgslønn legges fram 

for politisk behandling 

med formål å kunne øke 

godtgjøringen i enkelte 

tilfeller. 

Rammen må 

økes 

avhengig av 

hvilket nivå 

kommunest

yret vedtar 

Innen 1.6. 

2012 

Enhetsleder 

Ikke 

gjennomført 

20 Tilbudet til 

demente skal 

være tilpasset 

den enkelte. 

Kvalitet og 

trygghet skal 

vektlegges. 

Avlasting / aktiviserings- 

tilbud.   Et samarbeid 

hjemmetj., dementavd og 

aktivitetstj. 3 til 5 pers. 

Utvides fra 2013 med 

egen base/dagsenter. 

Kostnad 

140.000  

Innenfor 

ramme/ 

Bruk av . 

øremerk. 

midler 

2011 - 2012 Avd,sjukepl. 

Hjemme- 

tjenesten 

Gjennomført 

Egen gruppe for demente 

ved sjukeheimen. 

Vurderes videreført fra 

2012. (prioritering nr. 3) 

Kostnad 

700.000,- 

Tilført for 

2011 

1.4. 2011 til 

31.12.2011. 

Evalueres 

okt.11 

Avd sjukepl. 

sjukeheimen. 

(gjennomført) 

Styrking av bemanningen 

på kveld ved demens avd. 

(prioritet nr. 1 ang. 

tilføring av midler) 

920.000 

Saken tas 

opp i 

budsjett 12 

2012 Enhetsleder 

(gjennomført) 

Demensavdeling nr. 2 

(ombygging av dagens 

aldersheim) 

Ca. kostnad 

drift 4 000 

000 

2025 Enhetsleder 

Justert i 

rullert plan 

Eget dagsenter for 

demente  5 plasser. 

(ombygging av dagens 

aldersheim) 

 

 

Ca. kostnad 

drift 

500.000 

2025 Enhetsleder 

Justert i ny 

plan 



21  Følge opp  

intensjonen  i 

samhandlingsref 

og BEON 

prinsippet.  Det 

gis økt tilbud om 

pleie og omsorg i 

egen bolig hele 

døgnet 

Styrking av bemanning på 

natt i hjemmetjenesten  

1,8 årsverk. 

(prioritering nr. 2) 

( denne stilling ble tatt 

bort i 2008) 

Kostnad 

1.200.000 

2015 Enhetsleder 

Ikke 

gjennomført 

22 Kommunen skal  

ha sentrums- 

nære 

boliger/bofelles-

skap. Der 

beboerne skal få 

tilsyn og  pleie 

og omsorg etter 

behov. 

Sentrumsnære tomter  

(rullatoravstand) for 24 

boenheter må settes av i 

Eidsvåg og Eresfjord 

Innenfor 

ramme. 

2011/12 Rådmannen/ 

enhetsleder 

Justert i 

rullert plan 

Bygging av nye 

sentrumsnære 

bofelleskap . 

Brukerne  får bistand 

fra hjemmetjenesten. 

Bemanningen ved 

aldersheimen overføres 

til hjemmetjenesten 

Kostnader. 

Drift  

Økning fra 

3 til 5 mill. 

Til bygging 

tilsk. Fra 

staten 

2025 Rådmannen/ 

enhetsleder 

Justert i ny 

plan 

7.6 Kompetanse – Rekruttering  - Arbeidsmiljø  
23 De av våre 

tilsatte som 

arbeider i andres 

hjem skal ha en 

fysisk godt 

tilrettelagt 

arbeidsplass 

Kartlegge det fysiske 

arbeidsmiljøet i heimer 

som mottar hjemmehjelp 

Innenfor 
ramme 

2012 Enhetsleder 

Avd. sjukepl 

hjemmetj 

(gjennomført) 

Anskaffe renholdsutstyr 

i samtlige heimer som 

mottar hjemmehjelp 

Kostnad kr. 

40.000,- 

Innenfor 

ramme 

2011 /2012 Enhetsleder 

Avd. sjukepl 

hjemmetj 

Delvis 

gjennomført 
24 

 
Tjenesten innen  

helse og omsorg 

skal har den 

kompetanse som 

skal til for  å gi 

en forsvarlig og 

god tjenesten. 

Behovet skal gå 

fram av 

kompetanse -

planen 

 

Gjennom planarbeidet     

er det framkommet en 

del behov for  

kompetanse. Disse 

overføres  enhetens 

kompetanse- plan.  

 

Innenfor 

ramme. 

 

 

2011 

Målet 

evalueres 

årlig av 

koordineren

de enhet. 

.Enhetsleder 

og enhetens 

fagutvikler 

(gjennomført) 

Vurdere muligheten av å 

kjøpe spesiell 

kompetanse  fra  

nabokommuner/ bl.a. 

gjennom  ROR samarbeidet. 

( det er opprettet egen 

gruppe)   

Innenfor 

ramme. 

 

 

2011/2012 

Målet 

evalueres 

årlig av 

koordineren

de enhet 

Enhetsleder 

og enhetens 

fagutvikler 

(gjennomført) 



  



25 Alle tilsatte  

helse og omsorg 

skal ha ønsket 

stillings % 

Kartlegge hvem som 

ønsker større stilling 

Innenfor 

ramme. 

2011 Enhetsleder 

( gjennomført 

Tilby økt stilling til de 

som ønsker det. Følges 

opp i økonomiplanen. 

 

 

 

2,1 mill 2012.-2013- 

2015 

Enhetsleder 

Delvis 

gjennomført 

7.7 Helse og omsorgsplanen -  Evaluering – oppfølging  
26  

Helse og 

omsorgsplanen 

skal være 

sentral i de 

årlige 

handlingsplaner 

med påfølgende  

evaluering i 

årsmeldinger  

 

Koordinerende enhet og 
generelt forebyggende 
team skal ha en halvårlig 
evaluering  av de 
oppgaver planer de er 
ansvarlig for. 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

Des.  2011 

Enhetsleder / 

NAV leder 

( delvis 

gjennomført) 

Helse og omsorgsplanen 
evalueres/drøftes årlig i 
helse, oppvekst og 
kulturutvalget , 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

sep. 2012 

Enhetsleder 

NAV/leder 

Leder 

utvalget. 

Ikke 

gjennomført 

 
27 Kommunen skal 

ha et best mulig 

grunnlag  for 

rullering  av 

planen, samt  

for evakuering i 

forhold til 

måloppnåelse.. 

Det  skal utarbeides en 
beskrivelse over 
helsesituasjonen i 
kommunen 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.6. 12 Enhetsleder 

helse og 

omsorg. 

Ikke 

gjennomført 

 

Innen  hjemmetjenesten 
og institusjonene skal 
det  gjennomføres  
brukerundersøkelse 

Innenfor 

ramme 

Høst 2011 

Høst     2013  

Høst     2015 

Enhetsleder 

helse og 

omsorg 

(ikke 

gjennomført 

Evt.brukerundersøkelser 
innenfor  andre 
tjenesteområder skal 
drøftes. 
Evt. plan utarbeides  
 
 

Innenfor 

ramme 

I løpet av 

2011 

Enehtsleder 

helse og 

omsorg  

Nav leder 

(ikke 

gjennomført) 
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