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FORORD  
Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen 
får nødvendig helsehjelp, ut fra prinsippet om Beste Effektive Omsorgsnivå, (BEON) med 
respekt for den enkeltes rett til medvirkning. 

For å oppnå dette skal utøverne av pleie- og omsorgstjenester ha: 
Et forebyggende og helsefremmende perspektiv som grunnholdning. Det betyr at målet for 
tiltakene som settes inn overfor den enkelte brukeren skal være læring og mestring av egen 
livssituasjon så langt det er mulig. Sentrale virkemidler vil være: Nødvendig kompetanse hos 
tjenesteyterne med fokus på forebygging, et godt utbygd dagtilbud, hjemmetjeneste, 
omsorgsboliger, kort- og langtidsplasser i sykehjem og et godt og omfattende samarbeid med 
frivillige lag og organisasjoner 

Hjemmetjenestens behandlingstilbud skal styrkes med økt kompetanse og økonomiske 
ressurser tidlig i planperioden. Det samme gjelder områdene hjemmerehabilitering, 
meningsfylte aktiviteter og døgntjenester, uavhengig av bosted.  

Nes sykehjem skal på kort sikt fortsatt ivareta oppgaver som palliativ behandling, 
rehabilitering, korttidsopphold og intermediærfunksjoner. De som søker om opphold på disse 
plassene skal ha avklarte, konkrete mål for oppholdet. Nes sykehjem skal ha langtidsplasser for 
personer med omfattende, somatisk og og/eller kognitiv funksjonsnedsettelse som ikke kan bo i 
eget hjem.  

I samarbeid med spesialisthelsetjenesten skal ØRU-regionen på sikt utvikle en kompetent og 
kapasitetsmessig riktig helse- og omsorgstjeneste for å unngå eller redusere antall unødvendige 
sykehusinnleggelser og reinnleggelser. 

Nes kommune skal organisasjonsmessig framstå som en attraktiv kommune. Kommunen skal 
være førstevalget for de som ønsker å arbeide i omsorgstjenesten. Det skal innføres fleksible 
arbeidstidsordninger og fleksibel bruk av tjenestens kompetanse. Det skal arbeides mot å øke 
ansattes stillingsbrøker til 100 %, der dette er ønskelig.  

Planen skal gi kommunens politikere et strategigrunnlag for de politiske vedtakene som er 
nødvendig i planperioden for å innfri lovpålagte forpliktelser overfor kommunens innbyggere. 
Planen er videre en rettesnor for ansatte i de daglige avgjørelsene og dilemmaene de står i.  

Pleie- og omsorgstjenestene skal ha fokus på forhold som påvirker befolkningens levekår og 
være en informasjonsleverandør og pådriver i kommunens folkehelsearbeid.  
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SAMMENDRAG 
Planens formål er å klargjøre hvilke utfordringer Nes kommune står overfor og hvilke tiltak 
som må iverksettes på kort og lengre sikt for å møte disse utfordringene. Planperioden er fra 
2013 til 2025. Deltakerne i ØRU-samarbeidet rundt Samhandlingsreformen skal i løpet av de 
kommende årene fatte vedtak som i stor grad vil påvirke tjenestens utforming i planperioden. 

 

Befolkningsutvikling 

Befolkningen i Nes kommune vokser relativt raskt pga. tilflytting. SSBs prognose for høy 
tilvekst viser at alle aldergruppene vil øke jevnt. Unntaket er aldergruppen 80 år og eldre som i 
dag utgjør 4 % av befolkningen. I 2025 vil gruppen utgjøre 4,3 %. I 2040 utgjør gruppen 7,4 %. 
Det er altså i tiden etter 2025 at det blir en nesten dobling av antall innbyggere over 80. 

 

Dagens status 

Sammenlignet med kommuner som er like Nes i forventet tjenestebehov har Nes den prosentvis 
høyeste institusjonsandelen i utvalget og tilsvarende lavere andel til hjemmetjenester. Nes har 
færrest plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i sykehjem og noen av dem er i tillegg belagt 
med pasienter som er tildelt langtidsopphold Kommunen har flest plasser avsatt til personer 
med demenslidelser sammenlignet med utvalgskommunene.  

Det er mange brukere av hjemmetjenestene i Nes, men en høy andel av brukerne hører til 
kategoriene brukere med noe/avgrenset behov og middels/stort behov.  

Kommunen har mange omsorgsboliger. De fleste er i og rundt Årnes. De omsorgsboligene som 
er bygget i de 3 grendene i kommunen er kostnadskrevende og erfaringen er at det er vanskelig 
å få leid de ut til leietakere som fyller kriteriene. Det kan være et utrykk for at befolkningen 
ønsker et tilbud nær sentrum. Holdningene i befolkningen er inne i en endringsprosess: eldre 
ønsker fortrinnsvis egen bolig nær servicefunksjonene og med tilstrekkelig tilgjengelighet til 
omsorgstjenester dersom det blir behov for det.  

 

 

Hva fungerer godt og skal videreføres? 

Brukerens tilfredshet med måten ansatte viser respekt og omsorg, jfr. Brukerundersøkelsen 
2012. 

Stort spekter av aktivitetstilbud i regi av kommunen, frivillige enkeltpersoner og 
organisasjoner. 

Kommunens satsing på å gi ansatte utdanning både på videregående- og på høgskolenivå.    
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Mestringsperspektivet 

Hverdagsmestring skal være et felles tankesett i helse- omsorgstjenestene i Nes kommune.  Nye 
brukere av hjemmetjenestene skal, etter kartlegging av behov, møte kompetent 
omsorgspersonell som arbeider med hverdagsmestring som metode. 

Spesifikt rehabiliteringstilbud ved Nes sykehjem skal økes og utvides etter behov i 
planperioden.  

Nes kommune skal sørge for at alle nye omsorgsboliger og institusjoner er tilrettelagt for 
tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 
velferdsteknologi. Ansatte skal arbeide aktivt for å finne innovative løsninger på 
tjenesteorganiseringen slik at de teknologiske løsningene blir nyttige verktøy for ansatte og gir 
brukere og pårørende en bedre hverdag. 

 

Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Nes kommune skal ha et allsidig tilbud om aktivitet som er attraktivt og tilpasset ulike 
målgrupper i kommunen. Kommunens webside er en sentral informasjonskilde og skal brukes 
aktivt. 

Nes kommune skal øke satsingen på frisklivssentralen som motor i det forebyggende arbeidet.  

Eldresenteret er et viktig helsefremmende tiltak og har behov for utvidelse av virksomheten. 
Frivilligsentralen skal øke sin aktivitet i planperioden. 

Dagtilbudet til eldre skal utvides og reorganiseres til mindre grupper for å ivareta den enkeltes 
behov på en bedre måte. Dagtilbud v/NBSS etableres ved behov i løpet av planperioden. 

Etablering av et ambulerende dagtilbud med aktivitet i hjemmet for hjemmeboende yngre og 
eldre med demenssykdom i et fast samarbeid med frivilligsentralen. Kommunen skal i 
planperioden vurdere å benytte tilbud om «Grønn omsorg» (tilrettelagte tilbud på gårdsbruk.) 
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Hjemmetjenestene  

Hjemmetjenesten er fleksibel og vektlegger egenmestring i det daglige arbeidet. Tjenesten 
dekker hele døgnet og døgnbemanning settes inn når det er behov. 

For å imøtekomme innbyggernes forventninger til tjenestene i framtiden skal aktiviteten i 
hjemmetjenestene styrkes. Antall langtidsplasser i sykehjem skal reduseres i forhold til dagens 
nivå for å bygge opp gode alternativer til institusjon. 

Konsekvensene av strategien vil være at det er behov for styrking av kompetansen innen 
områder som sykepleie-, psykiatri-, fysio- og ergoterapitjenester med flere årsverk. Antall 
ansatte i hjemmetjenestene skal økes gjennom omfordeling av personalressurser fra 
institusjonene og som følge av reduserte sykehusutgifter for kommunen. 

Det skal bygges et nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes med blant annet felles base for 
hjemmetjenestene. 

 

Omsorgsboliger 

Nes kommune har pr. i dag ingen omsorgsboliger med fast bemanning. I stedet for plass på 
institusjon kan omsorgsbolig med fleksibel/fast bemanning i mange tilfeller være et bedre 
alternativ. Omsorgsplanen legger derfor opp til utbygging av omsorgsboliger med 
utgangspunkt i kommunens bygningsmasse. Nes Bo- og servicesenter omgjøres til 
omsorgsleiligheter for personer med demens og andre målgrupper. Det fysiske miljøet er godt 
egnet for mindre grupper med kort vei til fellesområdet og personale.  

Når framtidige boliger/bofellesskap for personer med utviklingshemning skal bygges, skal 
kommunen legge opp til fleksible driftsløsninger og innen forsvarlige grenser ta hensyn til 
stordriftsfordeler.  

 

Nes sykehjem 

Sykehjemstjenesten i Nes er i dag fordelt på 2 institusjoner, Nes sykehjem og Nes Bo- og 
servicesenter. Dagens status er at det bygningsmessig er ledig kapasitet ved Nes sykehjem. 
Planens strategi er at alle plassene ved Nes sykehjem skal tas i bruk ved å overføre driften fra 
NBSS til Nes sykehjem. Ønsket nedtrapping av antall sykehjemsplasser skjer ved avvikling av 
NBSS som sykehjem.   

Samhandlingsreformen medfører en omlegging av sykehjemmenes funksjon og plass i 
tiltakskjeden i helsevesenet. Institusjonstjenesten skal ha godt kvalifisert personale med fokus 
på aktiv omsorg, kyndig behandling og respektfull pleie. 

Sykehjemmets hovedfunksjoner skal endres fra et botilbud til i mye større grad å tilby målrettet 
behandlings- og opptreningsopphold. Det skal fortsatt være langtidsplasser for de aller 
dårligste.  

Personer som i dag får sykehjemsplass og som kan greie seg i bemannet omsorgsbolig skal gis 
tilbud der. Det gjelder blant annet personer med psykiske lidelser.  
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Organisering, drift og samarbeid 

Omsorgstjenestene skal framstå som en helhetlig organisasjon preget av samarbeide med 
brukerne mot felles mål. 

I planperioden skal det gjennomføres felles lederopplæring sammen med kommunene i ØRU-
regionen med samhandling på tvers som tema. 

Tid og rom for å jobbe og reflektere tverrfaglig skal innarbeides i arbeidsrutinene. For å 
prioritere det tverrfaglige samarbeidet skal det utarbeides et eget målkort med målbare 
indikatorer for samarbeid på tvers. 

For å sikre en rettferdig og riktig tjenestetildeling og ivareta brukernes rettssikkerhet skal også 
oppgavene knyttet til forvaltningen og vedtaksutformingen i hjemmetjenestene overføres til 
tildelingskontoret. I planperioden skal det utredes konsekvensene av å innføre innsatsstyrt 
finansiering (ISF). Hensikten er å få et mer kvalitetssikret og reelt grunnlag for fordeling av 
budsjettmidlene. 

 

Tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og kompetanse 

Omsorgstjenestene skal framstå som en framtidsrettet, attraktiv arbeidsplass med et høyt 
kompetansenivå som benyttes på tvers av enhetene til beste for den enkelte tjenestemottakeren. 
Omsorgtjenestene skal være en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Fagfolk søker helst dit, 
der det er et godt fagmiljø og godt arbeidsmiljø.  

Ansatte skal med rette kunne skryte av arbeidsplassen sin og kunne formidle det til 
omverdenen. Det skal arbeides aktivt med nyrekruttering og at ansatte blir værende i sine 
jobber lengst mulig gjennom ulike seniortiltak. 

Ansatte i omsorgstjenesten skal utnytte IKT og velferdsteknologiske løsninger som viktige 
hjelpemidler i det daglige arbeidet.  

Det skal utarbeides en rullerende kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene som skal 
være et aktivt styringsredskap for lederne. Ansatte skal delta i forskning, forsøk og 
utviklingsarbeid innen de ulike fagområder for å skape engasjement og interesse. 

 

OM PLANDOKUMENTET/MÅLSETNING 
Planens formål er å klargjøre hvilke utfordringer Nes kommune står overfor og hvilke tiltak 
som må iverksettes på kort og lengre sikt for å møte disse utfordringene. Planperioden er fra 
2013 til 2025. Det vil naturlig nok knyttes en viss usikkerhet til tiltak som foreslås iverksatt 
sent i planperioden. Det vil derfor være nødvendig å korrigere eller oppdatere tiltak i siste del 
av planperioden i samsvar med endrede samfunnsforhold og økonomiske betingelser.  

Nes kommune er en av deltakerne i Øvre Romerike utvikling (ØRU)-samarbeidet som blant 
annet omfatter et samarbeidsprosjekt rundt innføringen av Samhandlingsreformen. Vedtak om 
felles løsninger vil måtte innarbeides i planen etter hvert.  
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Prosjektets arbeidsgruppe 

Tone Thorsen kommunalsjef, leder for prosjektet 
Jorunn  F. Lyster fagrådgiver 
Thea Vangen  virksomhetsleder, miljøarbeidertjenesten 
Lisbet Kjøniksen virksomhetsleder, tildelingstjenesten 
Kjersti D. Åvik virksomhetsleder, hjemmetjenesten 
Reidun Thøger-Andersen virksomhetsleder, institusjonstjenesten 
Kjersti Aanerud Dalen hovedverneombud 
Barbro Brenna tillitsvalgt, Sykepleierforbundet 
Gullaug Bråstøyl tillitsvalgt, Fagforbundet  
Heidi Sand  avdelingsleder, kultur 
Geir Espen Rudolfsen virksomhetsleder, psykiatri- og rustjenesten 
Anne Kari Rønning virksomhetsleder, ergo- og fysioterapitjenesten 
Arild O. Olsen rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Øystein Nygård eldrerådet 
Nina B. Heilemann rådgiver, RO               
 

Ideologi 

Nes kommune skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig 
helsehjelp. Med nødvendig helsehjelp menes blant annet at alle som søker om en tjeneste vil få 
sin søknad individuelt behandlet. Tjenestene skal ytes etter Beste Effektive Omsorgsnivå, 
(BEON). 

For å oppnå dette skal utøverne av pleie- og omsorgstjenester ha: 
Et forebyggende og helsefremmende perspektiv som grunnholdning. Det betyr å «tenke helse i 
alt vi gjør» i det daglige arbeidet. Målet for tiltakene som tildeles den enkelte brukeren skal 
være mestring av egen livssituasjon så langt det er mulig.  

Pleie- og omsorgstjenestene skal ha fokus på forhold som påvirker befolkningens levekår og 
være en informasjonsleverandør og pådriver overfor andre virksomheter i kommunen.  

Nes kommune har som mål at tjenestene skal ytes med stor vekt på de forholdene som er 
viktige for den enkelte brukeren. Det betyr stikkordsmessig at følgende hensyn alltid skal styre 
utøvelsen av tjenestene: Forutsigbarhet, medvirkning, respekt og verdighet, avklarte 
forventninger, fleksibilitet, trygghet, informasjon og kommunikasjon.  

 

Tjenestens ambisjonsnivå 

Mål og strategier skal være politisk forankret. Strategiene og tiltakene i denne planen skal være 
grunnlaget som kommunen skal møte framtidens utfordringer med. Det skal sikres ved å tenke 
og handle helhetlig i brukerforløpet og som organisasjon. Pleie- og omsorgstjenestene har som 
mål å profesjonalisere alle ledd, fra henvendelse om tjenester, til utøvelse. Tildeling av tjenester 
skal organiseres slik at tjenestekvalitet, rettssikkerhet og fleksibilitet blir ivaretatt. 
Tildelingstjenesten skal videreutvikles og være et felles koordineringsorgan overfor 
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innbyggerne, de som midlertidig oppholder seg i kommunen, overfor spesialisthelsetjenesten 
og de andre kommunene i formalisert, regionalt samarbeid. 

Nes kommune har som mål å arbeide med fokus på BEON- prinsippet. Pleie- og 
omsorgstjenesten skal innrettes slik at den er fleksibel i all tjenesteyting. Alle som arbeider i 
kommunen har ansvar for at tjenesten lykkes. Nødvendig kompetanse med fokus på 
forebygging, et godt utbygd dagtilbud, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, kort- og 
langtidsplasser i sykehjem og et godt og omfattende samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner vil her være sentrale virkemidler.  

Hjemmetjenestens behandlingstilbud skal styrkes med økt kompetanse og økonomiske 
ressurser tidlig i planperioden. Det samme gjelder områdene hjemmerehabilitering, 
meningsfylte aktiviteter og døgntjenester, uavhengig av bosted.  

Nes sykehjem skal på kort sikt fortsatt ivareta oppgaver som palliativ behandling, 
rehabilitering, korttidsopphold og intermediærfunksjoner som søker om opphold på disse 
plassene skal ha avklarte, konkrete mål for oppholdet. Innen 2016 skal det være etablert et 
regionalt samarbeid om helsetjenester inkl. øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). På kort sikt henter Nes 
dette tilbudet i et samarbeid i Glomdalsregionen, lokalisert til Kongsvinger sykehus. 

Nes sykehjem skal ha langtidsplasser for personer med omfattende, somatisk og og/eller 
kognitiv funksjonsnedsettelse som ikke kan bo i eget hjem.  

I samarbeid med spesialisthelsetjenesten skal ØRU-regionen på sikt utvikle en kompetent og 
kapasitetsmessig riktig helse- og omsorgstjeneste for å redusere antall unødvendige 
sykehusinnleggelser og reinnleggelser. 

Nes kommune skal organisasjonsmessig framstå som en attraktiv kommune. Kommunen skal 
være førstevalget for de som ønsker å arbeide i omsorgstjenesten. Det skal innføres fleksible 
arbeidstidsordninger og fleksibel bruk av tjenestens kompetanse. Det skal arbeides mot å øke 
ansattes stillingsbrøker til 100 %, der dette er ønskelig.  

Omsorgstjenestene skal aktivt informere sine samarbeidspartnere om tjenestene. 
Dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger skal skje elektronisk. Ansatte i 
tjenestene skal ta i bruk Helsenett og aktivt fremme velferdsteknologiske løsninger der det til 
beste for bruker/pårørende og kommunen. 

Nes kommune har et omfattende fritids- og aktivitetstilbud til innbyggerne som i perioden skal 
videreutvikles for å møte behovene hos spesielle grupper i nært samarbeid med frivillige 
instanser. Kommunens strategi er å legge til rette for frivillig innsats. 

Kommunen skal gjennomføre bruker- og medarbeiderundersøkelser hvert annet år. Hensikten 
er å fange opp områder som må forbedres. Like viktig vil være å få tilbakemeldinger på 
områder der kommunen har en tilfredsstillende kvalitet i tjenesten.  
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VISJON OG MÅL  
 
Visjon  

 

Riktig hjelp til rett tid 

 

Mål for kommunalområdet helse og velferd 

• Brukerne gis forsvarlige tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
• Tjenestene gis i forhold til BEON-prinsippet. 
• Virksomhetene har attraktive arbeidsplasser som virker rekrutterende på kvalifisert 

arbeidskraft. 
• Ledere og medarbeidere skal medvirke til kontinuerlig HMS arbeid, for å skape et godt 

arbeidsmiljø fysisk og psykisk. 
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OM OMSORGSPLANEN 

Hovedstrategiene og tiltakene er basert på kommunens egne valg og statlige styringssignal. 
Planen skal gi kommunens politikere et strategigrunnlag for de politiske vedtakene som er 
nødvendig i planperioden for å innfri lovpålagte forpliktelser overfor kommunens innbyggere. 
Planen er videre en rettesnor for ansatte i de daglige avgjørelsene og dilemmaene de står i. Den 
skal også danne grunnlag for kommunens krav og forventninger der det er aktuelt å forhandle 
med private omsorgstilbydere. 

Tjenestene skal ytes i henhold til de myndighetskrav som til en hver tid er gitt i form av lover, 
forskrifter og retningslinjer. For å oppnå det, er kommunen avhengig av at omsorgstjenestene 
er effektive og fleksible, både faglig og driftsmessig. På den måten sikres en riktig 
ressursstyring. Det betyr tre strategier: 

• Effektiv og tidlig innsats på primærforebyggende nivå med sikte på å hindre at 
problemer overhode oppstår.(Helsefremmende arbeid.) 

• Effektiv og kapasitetsmessig nok innsats på sekundærforebyggende nivå for å hindre at 
begynnende funksjonstap varer ved. 

• Effektiv og kompetansemessig riktig innsats for å begrense skader av langvarig art. 

 

 

Definisjoner og beskrivelser av sentrale begrep 

En del sentrale begreper kan ha flere tolkninger og betydninger. I denne planen benyttes de 
definisjonene og beskrivelsene som brukes i de offentlige utredningene i punkt 3.2.  

Begrep Definisjon/beskrivelse 

BEON-prinsippet Brukere og pasienter skal ha behandling på beste, effektive omsorgs 
nivå.  

KOSTRA Kommune- Stat- Rapportering er et nasjonalt informasjonssystem 
som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

Statens grønt hefte Beregningsteknisk dokumentasjon som viser fordelingen av det 
årlige rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner  

Helsefremmende 
arbeid 

(eng. health 
promotion) 

Defineres som ”den prosess som gjør folk i stand til å bedre og 
bevare sin helse” (Ottawa-charteret; WHO, 1986). I det arbeidet 
inngår tiltak og aktiviteter som fører til glede, samhold, livskvalitet 
etc. for den enkelte. Felles oppgave for alle kommunale tjenester, jfr. 
Lov om kommuneplanlegging. 

Primærforebygging Hindre at problemer oppstår. Der tiltak rettes mot mulige problemer 
før de oppstår, f.eks. vaksinering, og helse-opplysning i forhold til 
ernæring, ulykker og røyking. Felles oppgave for alle kommunale 
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tjenester, jfr. Lov om kommuneplanlegging. 

Sekundær-
forebygging 

I tilfelle problemet, skaden eller sykdommen foreligger. Målet er å 
oppdage dette så tidlig som mulig slik at videreutvikling eller 
tilbakefall kan unngås eller holdes under kontroll. Behandling og 
rehabilitering er et eksempel på slik virksomhet.  

Tertiærforebygging Tar sikte på å hindre forverring av allerede eksisterende problem. 
Tiltak som f.eks. å avstigmatisere og reintegrere mennesker etter 
behandling og utvikle gode nettverk f.eks. for funksjonshemmede. 

Rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 
der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til 
pasientens/ brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons 
– og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet. (Forskrift habilitering, rehabilitering, individuell plan og 
koordinator, kap. 2,§3). 

 

Habilitering Forstås på samme måte, men dreier seg om tiltak rettet mot barn eller 
voksne med medfødte eller tidlig ervervede helse – eller 
funksjonsproblemer. 

Hverdags-
rehabilitering 

En ny måte å tenke behandling på: Istedenfor passivt å sette inn 
kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det 
inn mye ressurser i starten, for å bryte en ond sirkel og hindre eller 
redusere konsekvensene av et videre problemforløp. 

Lindrende (palliativ) 
behandling 

Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig 
sykdom og kort forventet levetid. Et palliativt tilbud har faglig 
kompetent personell for å drive avansert lindrende behandling og 
pleie og et tett samarbeid med palliative enheter i sykehus. 

Utskrivningsklar 
pasient 

(jf. forskrift om 
kommunal betaling 
for utskrivningsklare 
pasienter) 

 

Følgende punkter er vurdert og konklusjonene dokumentert i 
pasientjournalen: 

• Problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av 
innleggende lege skal være avklart.  

• Øvrige problemstillinger som har framkommet, skal som 
hovedregel være avklart.  

• Dersom man avstår fra endelig å avklare enkelte spørsmål skal 
dette redegjøres for.  

• Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), samt videre 
plan for oppfølging av pasienten. 
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• Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for 
innleggelse og forventet framtidig utvikling, skal være vurdert. 

• Dersom pasienten har behov for spesialisthelse-tjenester som er 
utenfor den aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal det sørges 
for at relevant kontakt etableres, og plan for denne oppfølgingen 
beskrives.  

 

Kommunalt 
øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud 

 

Pasienter med akutt forverring av kjente tilstander, med avklart 
diagnose og funksjonsnivå. For eks. infeksjon, dehydrering eller 
ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart. Kan også 
gjelde ved behov for observasjon og behandling i institusjon. For eks. 
fall uten brudd som trenger behandling, feber, eliminasjonsproblemer 
som vannlatingsbesvær, diare eller obstipasjon. Uavklarte tilstander 
som mage- og brystsmerter, eller andre tilstander hvor det etter 
konferering med lege eller relevant bakvakt ved sykehuset, ikke 
anses nødvendig med innleggelse i sykehus.  Forut for innleggelse 
skal pasienten være tilsett av lege.  

Etter sykehusopphold 

 

Etterbehandling etter sykehusopphold viderefører et behandlings- 
eller rehabiliteringsopplegg som er instituert i sykehus. Denne 
behandlingen kan gjennomføres i sykehjem, hjemmetjenesten eller i 
en intermediærenhet. Eksempler på slik behandling er palliativ 
behandling og rehabilitering/ habilitering. Fysioterapi og ergoterapi 
er sentrale tilbud for pasienter som skal trene opp funksjon og mestre 
dagliglivets aktiviteter. Dersom pasienten samtidig trenger assistanse 
pga. funksjonsnedsettelse, må dette være en integrert del av 
treningen. 

 

 

 

Framtidens omsorgsutfordringer  

Planen søker å ta opp i seg de utfordringene som er skissert i følgende offentlige utredninger og 
lover: 

St.meld. nr. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
Lov om folkehelsearbeid  
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St. meld. nr. 16 «Nasjonal helse- og omsorgsplan» (2011 – 2015) 

Planen ble lagt fram i april 2011 og gir den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og 
folkehelsearbeidet de neste fire årene. Det er lagt spesielt vekt på følgende punkter:  

Fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste 

 Helse- og omsorgssektoren skal ses i sammenheng med de andre samfunnsområdene 
der kommunene har ansvar og oppgaver. 

 Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir brukerne 
gode muligheter for livskvalitet og mestring, og slik at den i større grad kan oppfylle 
ambisjonene om forebygging og tidlig innsats.  

 Kommunene skal sørge for at helhetlige pasientforløp kan ivaretas i kjeden av 
forebygging, tidlig innsats, tidlig diagnostikk, habilitering og rehabilitering, behandling 
og oppfølging.  

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i det helsefremmende og 
primærforebyggende arbeidet.  

 Fastlegeordningen skal utvikles slik at stat og kommune får bedre styringsmuligheter. 
Det skal legges til rette for mer forpliktende samarbeid mellom fastlegene og 
kommunen. Fastlegeforskriften revideres. Det skal innføres nasjonale kvalitets- og 
funksjonskrav med rapporteringskrav. Det skal vurderes å innføre ett felles 
telefonnummer til kommunale legevaktsentraler. 

 

Samhandlingsreformen 

St.meld. nr. 47 definerer samhandling som et utrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til 
oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. 

Samhandlingsreformen presenterer følgende 3 hovedutfordringer: 

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. Brudd og svikt i 
tjenestene – dårlig koordinerte tjenester. 

 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. For mye 
ressursbruk for sent i forløpet. 

 Demografisk utvikling og utvikling i sykdomsbildet gir utfordringer som kan true 
samfunnets økonomiske bæreevne. 

 

Meldingen gir ikke en utfyllende oversikt over alle tiltak som er aktuelle for å møte 
utfordringene, men skisserer 5 hovedgrep: 
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Klarere pasientrolle 
Forløpstenkningen har som formål å bidra til at alle systemer og tjenester rettes inn mot hjelp 
slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette funksjoner/egenmestring i størst 
mulig grad. Det skal lovfestes plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte 
tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenestene. 

 

Ny framtidig kommunerolle 
Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 
diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan 
ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Hvilke oppgaver, omfang osv. skal 
ivaretas gjennom forpliktende avtalesystem mellom kommuner/samarbeidende kommuner og 
helseforetak. De juridiske vilkårene for samarbeid mellom kommunene er nedfelt i 
Kommuneloven. 
 

Etablering av økonomiske insentiver 
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Kjernen i begrunnelsen er at 
kommunen også gjennom de økonomiske ordningene kan stimuleres til å vurdere om det kan 
oppnås bedre helseeffekter gjennom annen bruk av ressursene, herunder riktigere bruk av 
sykehusene. 

 

Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan 

bruke sin spesialiserte kompetanse 
Dette kan primært skje på to måter. For det første gjennom en riktigere oppgavedeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. For at det andre kan et sterkere søkelys på de 
helhetlige pasientforløpene legge bedre til rette for at pasienter med behov for spesialiserte 
tjenester finner fram til tjenestestedene som har den aktuelle kompetansen. 

 

Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer 
Problemet med manglende helhet understrekes også ved at heller ikke myndighetene har et 
tilstrekkelig koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstjenestene. Etableringen av 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 2007 representerer en viktig utvikling av de 
helhetlige prioriteringene. Som en oppfølging av dette skal Nasjonal helseplanvidereutviklestil 
å bli et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor den samlede helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Andre strategiske tiltak 
Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som 
vurderes er knyttet til; utvikling av IKT-systemer, utvikling av en forsknings- og 
utdanningspolitikk og personalpolitikk som understøtter målene i samhandlingsreformen og 
samarbeid mellom helsemyndighetene og andre sektorer. 
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NOU 2011: 11 «Innovasjon i omsorg» og 

Samhandlingsreformen 
Et statlig nedsatt utvalg har lagt de fem hovedutfordringene til grunn for sitt arbeid, og viser til 
de analyser som er gjort i regjeringens omsorgsmelding og i Samhandlingsreformen. Utvalget 
har valgt å gå videre på spørsmål og behov som ikke er dekket gjennom disse utredningene: 
 

Satsingsområder 
Gradvis utbygging av tjenestetilbudet gjennom å foreta investeringer i forebyggende tiltak, 
utdanning/kompetanse og å legge spesiell vekt på teknologi, alternative bo- og 
organisasjonsformer, samt forskning og innovasjon. 
 

Norge i et internasjonalt perspektiv 
Personellmarkedet internasjonaliseres og omsorgsarbeidskraft eksporteres/ importeres. Større 
tjenestetilbydere opererer i et internasjonalt marked. Flere og flere pasienter og brukere krysser 
landegrensene for å få behandling, rekreasjon og opptrening. Framtidsutsiktene må sees i lys av 
de store endringene som skjer i befolkningens alderssammensetning i Europa og verden 
forøvrig. Det er grunn til å anta at dette vil sette sitt preg på alle markeder og samfunnssektorer 
globalt. I en slik sammenheng er Norge heldigere stilt med mindre dramatiske utfordringer enn 
de øvrige land i Europa. Samfunnet står overfor omfattende omsorgsoppgaver de neste tiårene. 
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De blir krevende nok om de ikke svartmales gjennom krisepregede framskrivninger og verste-
fall-scenarier. 
 

Felles ansvar og samvirke 
Framtidas omsorgsutfordringer kan etter utvalgets oppfatning ikke løses bare av helse- og 
sosialsektoren ved hjelp av mer fagpersonell, flere institusjoner og nye formelle 
hjelpeordninger. Med grunnlag i et offentlig ansvar, må de fleste samfunnssektorer bidra til å 
videreutvikle fellesskapsløsninger som er tilpasset nye behov og tilgjengelige ressurser.  
 
Helt avgjørende vil det være å støtte og utvikle nye former for frivillig engasjement fra familie 
og lokalsamfunn, brukerstyrte organisasjoner og virksomheter basert på samvirke mellom det 
offentlige og sivilsamfunnet. Dette handler minst like mye om hva slags framtidssamfunn vi 
skal bygge, som hvordan helse- og omsorgssektoren skal utvikle seg. 
 

Mytene om omsorgstjenestene i kommunene 
For å kunne arbeide med framtidsutfordringene er det nødvendig å rydde mytene av veien og 
vise et oppdatert bilde. De kommunale omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg. De 
dekker hele livsløpet med tjenestetilbud til familier med barn, voksne med nedsatt 
funksjonsevne og eldre med alvorlig sykdom og funksjonstap. Tjenestene blir gitt i alt fra 
barneboliger til omsorgsboliger og sykehjem, men de fleste som mottar omsorgstjenester bor i 
sin egen bolig. I den offentlige debatten blir imidlertid omsorg ofte omtalt synonymt med 
eldreomsorg. Innsatsen i disse tjenestene måles i media og det politiske ordskiftet ofte i tallet på 
sykehjemsplasser. Det faktiske bildet er langt mer nyansert. Mens det bare er om lag 40.000 
som får tjenestetilbudet sitt i sykehjem, er det 225.000 som får omsorgstjenester i eget hjem 
eller i omsorgsboliger. 1/3 av disse er under 67 år. For 20 år siden ble 2/3 av ressursene i 
omsorgstjenestene brukt i alders- og sykehjem, mens bare 1/3 ble brukt på hjemmetjenester. I 
dag brukes mer enn halvparten av ressursene i denne sektoren til hjemmetjenester og tiltak 
utenfor institusjon (Brevik 2010). 

I diskusjonen om sykehjem versus omsorgsboliger og institusjonstilbud versus 
hjemmetjenester, glemmer en ofte at de kommunale omsorgstjenestene har tjenestemottakere i 
alle aldre med et mangfold av behov, både med hensyn til boform og tjenestetilbud. Derfor er 
eldreomsorg heller ikke et begrep i helse- og sosiallovgivningen eller i statlige eller kommunale 
budsjett. Lovgivning og ressurstilgang er i hovedsak basert på at det ikke skal gjøres forskjell 
på folk på grunn av alder. Omsorgstjenestene omfatter derfor alle som har behov for det, 
uavhengig av alder, kjønn, diagnose, funksjonsevne eller problem. 

 

Nye lover fra 01. 01.12 
Gjennom de nye lovene har sentrale myndigheter fokusert på følgende hovedutfordringer: 
 

En tydeligere brukerrolle (pasientrolle) 

Pasientenes og brukernes rettigheter videreføres og samles i pasientrettighetsloven og 
kommunen plikter å sørge for pasient- og brukermedvirkning. Det skal bli enklere for pasienter 
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å klage. Det opprettes en felles klageinstans for helse- og omsorgstjenestene som erstatter 
dagens tre ulike klageordninger. Det vil medføre at rettighetene blir mer entydige og helhetlige 
for pasientene og brukerne, som ofte forholder seg til flere deltjenester i kommunen eller til 
tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Kommunene må ha en systematisk 
tilnærming til å involvere brukere og pasienter i utviklingen av de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. 

 

Helhetlig og koordinerte tjenester 
Helhetlige tjenester skal sikres ved at den enkeltes behov for ulike tjenester skal utøves på en 
rasjonell og koordinert måte. Vi må derfor se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng med 
andre kommunale tjenesteområder og tjenester ytt av spesialisthelsetjenesten. Et overordnet 
mål er å arbeide mot et helhetlig brukerforløp (pasientforløp). 
 

Forebygging og helsefremmende arbeid 
Kommunene skal ha fokus på forebygging. Det hviler et spesielt ansvar på ansatte i helse- og 
omsorgstjenestene å arbeide ut fra et forebyggende perspektiv og formidle kunnskap og 
holdninger til andre tjenester og etater i kommunen. Alle etater må medvirke innenfor sine felt 
for å bidra til god helse i befolkningen. Vi vet ut fra forskning at innbyggernes levekår, 
livsbetingelser og livsstil har stor innflytelse på helsetilstanden. 
 
Nye kommunale oppgaver 
Kommunene har et overordna ansvar for helse- og omsorgstjenesten. De har et “sørge-for-
ansvar”, det vil si planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere tjenesten slik at dens omfang 
og innhold er i samsvar med lov og forskrift. Sentrale myndigheter har som mål å dempe 
veksten i bruken av sykehustjenester, at en større del av helse- og omsorgstjenesten ytes i 
kommunene. Samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenestene skal tydeliggjøres. Dette skal sikres gjennom nye kommunale 
oppgaver fulgt ved økte økonomiske rammer. 

Oppsummerte mål 

• Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende 
og forebyggende arbeid. 

• Helse- og omsorgstjenestene skal bli mer helhetlige og koordinerte. 

• Redusere veksten i bruk av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene ytes av 
kommunene. 

 

Status for arbeidet med samhandlingsreformen 

Arbeidet med etablering av interkommunale løsninger knyttet til samhandlingsreformen er 
foreløpig i en fase der midlertidige løsninger etableres med sikte på mer permanente ordninger 
når utredingene er sluttført.  
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Rådmannsutvalget for ØRU-kommunene vedtok i februar 2012 å utrede nærmere følgende 
områder: 

1. Spesialisert kortidssenhet - Lindrende enhet - Eidsvoll kommune 

2. Enhet for utagerende demente/demenssamarbeid - Nes kommune 

3. Enhet for rehabilitering - Ullensaker kommune 

4. Felles legevakt - Ullensaker kommune 

5. Samhandling i ØRU vedr. miljørettet helsevern og kommuneoverlegefunksjoner 

 

Følgende vedtak er gjort i kommunestyret angående interkommunale ordninger: 

• Nes kommune har fått tilskudd fra Staten og starter opp deltagelse i kommunalt 
øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) døgntilbud lokalisert til 7. etasje ved Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger sykehus – som et interkommunalt samarbeid. 

• Det undertegnes en samarbeidsavtale med helseforetaket som dokumenterer konkrete 
og forpliktende planer for etablering av tilbudet. Avtalen sendes som bilag til søknad for 
utbetaling av tilskuddsmidler. 

• Nes kommune inngår 1-årige samarbeidsavtaler slik at deltagelse avvikles dersom 
tilknytningen til Kongsvinger lokalsykehus opphører eller når ØRU- regionen har 
etablert et tilsvarende tilbud. 

Status for ØRU-utredningen: 

En spesialisert korttidsenhet og lindrende enhet på Stensby er nå uaktuell da Ahus som eier 
bygningene  ikke lenger  skal drift ved sykehuset. Det utredes nå en interkommunal legevakt 
med ø-hjelp som døgntilbud. Det vurderes om det skal etableres et felles «helsehus» med flere 
funksjoner inn som i tidlig fase var tiltenkt en Stensby-lokalisering. 
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PROGNOSE FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN   
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå sine beregninger og det er tatt utgangspunkt i høy 
nasjonal vekst (MMMH). En har valgt høy vekstrate framfor middels da veksten så langt i 2012 
ligger over middels vekst. Tabellene under viser at antall innbyggere i Nes kommune vil øke 
med om lag 8 600 i perioden 2015 til 2040. (Økning på 3 400 innbyggere fra 2015 – 2025).i 
Det er ulik vekst i de forskjellige aldersgruppene.  

 

Tabell 1 Befolkningsframskrivning for Nes kommune (2012-2040,SSB alt.MMMH) 
 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0-19 år 4959 4985 5245 5772 6372 6891 7252 
20-44 år 6301 6556 6986 7417 7775 8068 8381 
45-66 år 5838 6123 6526 6751 7031 7331 7692 
67-79 år 1580 1924 2409 2815 2950 3252 3518 
80 år og eldre 784 804 863 1042 1484 1806 2158 
SUM 19462 20392 22029 23797 25612 27348 29001 
 

 

 

Tabellen viser at aldersgruppen 0-19 år (blå) får en svak økning jevnt fram mot 2020 for så å få 
en sterkere økning i perioden 2020-2035, for deretter å flate noe ut igjen. Aldersgruppen 20-44 
år (rød) vil få en jevn økning fram mot 2040. Aldergruppen 45 – 66 år (grønn) har en jevn 
økning fram mot 2020, for deretter å flate noe ut. Aldersgruppen 67 – 79 år (fiolett) har en jevn 
økning fram til ca. 2025 Kurven flater noe ut fram mot 2030 for så å øke igjen fram mott 2040. 
Samlet økning i perioden 2012 til 2025 er på 78 % (1 235 personer). Aldergruppen 80 år og 
eldre (asurblå) får en svak økning i perioden fra 2012 til 2025, tilsvarende (258 personer), for 
så å øke med 107 % (1 116 personer) i perioden 2025 til 2040. 
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Kommentar 

Prognosen viser at aldergruppen 80 år og eldre utgjør 4 % av befolkningen i dag. I 2025 utgjør 
denne gruppen 4,3 %. I 2040 utgjør gruppen 7,4 %. Det er altså i tiden etter 2025 at det blir en 
nesten dobling av antall innbyggere over 80 år. I tabellene er lagt inn SSBs høye prognose for 
befolkningsvekst. Virkningen av hovedflyplassen på Gardermoen har vært markant i form av 
økt tilflytting til Nes. Det kan være en positiv utvikling med tanke på arbeidskraft i årene 
framover. 

 

 

HOVEDTREKK I KOMMUNENS FOLKEHELSE 
Indikatorene gir en pekepinn for hvor kommunen og omsorgstjenestene kan konsentrere den 
forebyggende og helsefremmende innsatsen i planperioden. Av helseindikatorene framgår det 
at kommunen har færre tilfeller av hjerte- karsykdommen enn landsgjennomsnittet. Målt ut fra 
forbruk av medikamenter har kommunen en større utfordring når det gjelder personer med 
psykisk problematikk, kols og diabetes.  

All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene er valgt ut i fra et 
forebyggingspotensial, det gjelder også området helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for 
kommunens alders- og kjønnssammensetning. «Rødt» og «grønt» bør tolkes med varsomhet og 
bør kombineres med lokalkunnskap. 

 

Kommunen ligger bedre an enn resten av landet i denne perioden/året. 

 Kommunen ligger dårligere an enn resten av landet i denne perioden/året. 

Testen viser at det er usikkert om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn resten 
av landet i perioden/året. 
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Indikatorer Nes kommune 

L
e
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e
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Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet. 

Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med 
landet forøvrig. 

Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet 
forøvrig. 

Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.  

Andel uføretrygdede under 45 år er lavere enn i landet forøvrig. 

M
il

jø
 

Andel personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende E. coli analyser ser 
ikke ut til å være lavere enn ellers i landet. 

Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
sammenlignet med resten av landet. 
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Trivsel blant 10.- klassinger er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet. 

Andelen 5.- klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig. 
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r Røyking, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første 

svangerskapskontroll. Utilstrekkelig statistikk. 
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Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet 
angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. 

Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, 
vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. 

KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, 
basert på bruk av legemidler (45-74 år). 

Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å 
være høyere enn ellers i landet (30-74 år). 

Kilde: Folkehelseprofil 2012. www.fhi.no/kommunehelsa     
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BESKRIVENDE STATISTIKK FOR NES  
Ved hjelp av regresjonsanalyse har RO beregnet dagens ressursbruk i Nes kommune i forhold 
til forventet behov for pleie og omsorgstjenester i befolkningen. Jevnført med statens 
beregninger (Grønt hefte) har Nes et behov på 0,94 av gjennomsnittet for alle landets 
kommuner.(Landsgjennomsnittet settes til 1.) 

 

Figur 1 viser et regresjonsplott som viser sammenhengen mellom beregnet utgiftsbehov for 
pleie- og omsorgstjenester og ressursbruk innenfor pleie- og omsorgssektoren (netto 
driftsutgifter pr. innb.) for Nes kommune. Hver grå flekk angir en norsk kommune. 

 

Regresjonsanalysen viser at rent matematisk bruker Nes kommune 1 635 kr. mindre enn hva 
behovet for pleie- og omsorgstjenester skulle tilsi. Det må imidlertid legges inn et 
usikkerhetsmoment, eller ”slingringsmonn”, som tilsier et forventet forbruk på mellom 13 163 
kr og 14 159 kr pr. innbygger. Nes kommune bruker om lag 12 544 kr. pr. innbygger og ligger 
dermed noe under forventet forbruk i forhold til innbyggernes behov for pleie- og 
omsorgstjenester. Av tabellen går det fram at en relativt stor del av kommunene ligger under 
forventet forbruk. Det vil være en forhastet konklusjon å hevde at Nes bruker for lite ressurser. 
Andre lokale forhold som kultur, levekår, effektivitet i tjenestene osv. påvirker tjenestebehovet. 
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Kommuner med samme forventet behov som Nes kommune 
For analysen av dagens status i Nes kommune har RO ved hjelp av hierarkisk klusteranalyse 
funnet de kommunene i Norge som ligner mest på Nes. Variablene som er brukt er et 
utgiftsbehov som i størst mulig grad korresponderer med behovet i Nes kommune, lignende 
befolkningssammensetning og størrelse. Alle kommunene viste seg å tilhøre Kostragruppe 7. 
Dermed er også denne variabelen tatt med, samt landet uten Oslo der det var aktuelt. 

 

Valgte kommuner for videre sammenligninger med Nes kommune 

Eidsvoll Kostragruppe 7 
Lunner Landet uten Oslo 
Hurum  

 

Kommunenes driftsutgifter til omsorgstjenestene 

Her presenteres kommunenes samlede kostnader og deretter kostnader og dekningsgrader 
fordelt på institusjonsdrift og hjemmetjenester. Det er også tatt med tidslinjer for å vise 
utviklingen de siste årene. 

Tabell 2. Sammenligning av netto driftsutgifter til pleie og omsorg i kommunene Nes, 

Eidsvoll, Lunner, Hurum samt landet utenom Oslo og Kostragruppe 7(K7) 

 Netto driftsutgifter pr. 
innbygger (kr.) 

Forandring fra 

2009 til 2011 

Netto driftsutgifter 
pr. justert 

innbygger, 2011 
(kr.)  2009* 2010* 2011 Kr. Prosent 

Nes (Ak.) 11 419 11 552 12 006 587 5,1 12 544 

Eidsvoll 10 322 10 918 11 107 785 7,6 11 756 

Lunner 10 550 11 201 11 933 1 383 13,1 11 975 

Hurum 12 380 12 232 12 469 89 0,7 11 627 

Landet u/ 

Oslo 
16 594 17 098 17 599 1 004 6,1 14 320 

K7 11 184 11 587 11 976 793 7,1 12 408 

Kilde: KOSTRA-tall, tidsserie 2009-2011 
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Tabellen viser at Nes kommune har den nest høyeste andelen netto driftsutgifter til pleie og 
omsorg av kommunene i utvalget når beløpet beregnes pr. justerte innbygger1. Gjennomsnittet 
for landet uten Oslo ligger betydelig over (1 800 kr), mens Kostragruppen ligger noe lavere. De 
andre utvalgskommunene ligger temmelig likt. Nes har hatt den nest laveste veksten i perioden 
2009 til 2011. Hurum utmerker seg med en vekst på bare 0,7 %.  

 

Fordeling av netto driftsutgifter mellom institusjon, hjemmetjeneste og aktivitet. 

 

Figur 2. viser en sammenligning av netto driftsutgifter pr. justert innbygger til pleie og omsorg 
i kommunene Nes, Eidsvoll, Lunner, Hurum samt landet uten Oslo og kostragruppe 7 (K7) 
fordelt på omsorgstjenestens tre hovedområder: aktivitetstilbud (oransje), hjemmetjenester 
(lyseblå) og institusjonsdrift (mørkeblå). 

 

Figuren viser at Nes har den prosentvis høyeste institusjonsandelen i utvalget. Forskjellen er 
imidlertid ikke stor i forhold til landsgjennomsnittet uten Oslo. For alle de andre enhetene i 
utvalget utgjør hjemmetjenestene den største andelen. Kommunen bruker nest minst til 
aktivitet, men andelen angir bare aktivitet registrert i Kostra. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Ved å justere en kommunes innbyggertall ut fra kommunens behov for tjenester, kan en legge til grunn 
at alle innbyggerne som inngår i analysen har samme behov for tjenester. 
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Institusjonsdrift 
Tabell 3.    En sammenligning av andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 

institusjon og andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over.  

 Andel av innbyggere 80 år og over 
som er beboer på institusjon 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år og over 

2009 2010 2011 
Forandring 
fra 2009 til 
2011 (%) 

2009 2010 2011 
Forandring 
fra 2009 til 
2011 (%) 

Nes-Ak 13,6 11,7 12 -11,8 21,7 28,4 27,3 25,8 

Eidsvoll 13,6 12,9 13,4 -1,5 17,7 18,1 16,4 -7,3 

Lunner 13,3 12 13,1 -1,5 16,5 16,3 17,2 4,2 

Hurum 4,5 6,8 5,3 17,8 7,6 7,6 7,4 -2,6 

Landet 
u/ Oslo 

16,0 16,1 15,8 -1,1 21,2 21,3 21,4 0,8 

K7 12,8 12,7 12,7 -0,8 17,6 18,1 17,7 0,8 

Kilde: Kostra, tidsserie 2009-2011 

Tabellen viser at Nes har noe lavere andel eldre over 80 år i institusjon og andelen har gått mest 
ned sammenlignet med utvalgskommunene, gjennomsnitt for landet og K7. Nes har den 
høyeste antall institusjonsplasser og den høyeste økningen i perioden 2009 – 2011. Hvis det 
også regnes med plasser i boliger med heldøgns bemanning, skiller ikke Nes seg ut fra utvalget. 
Plasser i institusjon og bolig med heldøgns bemanning i prosent av befolkningen 80 år og eldre 
varier fra 68,4 % til 72 % i utvalgskommunene. Nes ligger på 70,1 %. 

 
Tabell 4. Utdypende tjenesteindikatorer for institusjon (Kilde: Kostra 2011) 

Kommune Andel plasser, 
tidsbegrenset avsatt 
til opphold 

Andel avsatte 
plasser, skjermet 
enhet demens 

Andel avsatte 
plasser til 
rehabilitering 

Nes (Ak.) 10,3 16,1 4,8 
Eidsvoll 12,2 11.1 2,2 
Lunner 12.3 24,6 8.8 
Hurum 31,0 ¨ 17,2 
K7 14.2 14,2 4,7 
Landet u/ Oslo 16,5 16.5 5,3 

Tabellen viser at Nes har færrest plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (10,3), 3. lavest til 
rehabilitering (4,8) og 3. høyest til demens (16,1) sammenlignet med utvalgskommunene, K7 
og landet uten Oslo..  
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Tabell 5. Produktivitet/ enhetskostnader institusjon 

Kommune Korrigert brutto 
driftsutgifter pr. 
kommunal plass  

Korrigerte brutto driftsutgifter. 
Andel pleie av totalen pr. 
kommunal plass  

Andel kommunale 
plasser 

Nes (Ak.) 632 811 87,3 72,5 
Eidsvoll 783 233 90,2 66,7 
Lunner 864 377 92,7 100 
Hurum 1 003 242 84.7 100 
K7 839 824 89,9 93,8 
Landet u/ Oslo 888 613 89,5 92.7 

         (Kilde: KOSTRA 2011) 
Tabellen viser at Nes har laveste korrigerte brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass (ca. 
370 000 lavere enn Hurum) i utvalget. Nes har også den laveste andelen pleie av totalkostnaden 
pr. korrigert plass. Nes og Eidsvoll har begge et høyere innslag av privat drevne 
institusjonsplasser enn de sammenlignende kommunene. 
 
Kostnader, institusjon 

Tabellen synes å bekrefte at slik Hurum organiserer tjenestene med få plasser i institusjon totalt 
og aktiv bruk av disse til korttids- og avlastningsopphold i seg selv er kostnadsdrivende sett 
isolert fra andre tjenester. Institusjonsdriften i Nes er lavest i utvalget. Det kan sees i 
sammenheng med høy dekningsgrad og/eller effektiv drift. På korttidsavdelingen i Nes bor det 
jevnlig 2 på hvert rom og institusjonen har ofte overbelegg.  

 

 

Hjemmetjenester 

Tabell 6. Dekningsgrader 

Kommune Mottakere av 
hjemmetj pr. 
1000 innb. 0-66 
år 

Mottakere av 
hjemmetj pr. 
1000 innb. 67-
79 år 

Mottakere av 
hjemmetj pr. 
1000 innb. 80 
år + 

Sum 

Nes (Ak.) 25 84 323 432 
Eidsvoll 15 63 311 389 
Lunner 13 65 320 398 
Hurum 22 73 388 483 
K7 19 70 322 411 
Landet u/ Oslo 19 76 344 439 

         (Kilde: Kostra 2011) 

Tabellen viser at Nes har flest i de yngste kategoriene 0-66 år og 67 – 79 år i utvalget. Det er 
også relativt mange i den eldste gruppen, 80 år og eldre. Det betyr mange brukere totalt i Nes. 
Hurum har om lag 50 flere brukere og landet totalt omtrent likt antall med Nes. 
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Tabell 7. Brukerrater i hjemmetjenesten 

Kommune Gjennomsnittlig 
antall tildelte t/u, 
praktisk bistand 

Gjennomsnittlig 
antall tildelte t/u, 
hjemmesykepl. 

Gjennomsnittlig 
antall tildelte 
timer utenfor 
institusjon 

Nes (Ak.) 8,0 2.4 6.6 
Eidsvoll 9.3 6.6 9.6 
Lunner 11.6 3.5 10.2 
Hurum 8.9 7.7 12.3 
K7 8.2 4.5 9.1 
Landet u/ Oslo 7.4 4.7 9.5 

         (Kilde: Kostra 2011) 

Tabellen viser at Nes tildeler betydelig færre timer samlet pr. bruker enn resten av utvalget når 
det gjelder timer hjemmetjenester. Tildelingen av hjemmehjelp/opplæring er noe i underkant av 
gjennomsnittet (8,9 t/u) i utvalget. Tildeling av hjemmesykepleie er gjennomsnittlig 4,9 t/u for 
hele utvalget.  Nes tildeler 2,4 t/u dvs. litt under halvparten.  

Nes er kommunen i utvalget som prioriterer institusjonstjenester høyest tett fulgt av 
gjennomsnittet for hele landet utenom Oslo. Hurum skiller seg ut med spesiell stor satsing på 
hjemmetjenester. 

Utgifter pr institusjonsplass fra Kostra gir imidlertid ikke et korrekt bilde for Nes. 
Indikatoren benytter innrapportert antall plasser i kommunale institusjoner. I Kostraveilederen 
for innrapportering i 2010 står det presisert at antall institusjonsplasser skal oppgis slik 
bygningen er utformet, uavhengig av om plassene er i bruk eller ikke. I Nes er det dermed 
innrapportert omtrent 70 flere plasser enn hva kommunen drifter. Når driftsutgiftene fordeles 
på antall plasser, blir enhetskostnaden pr. plass lavere enn hva som faktisk er tilfelle for de 
plassene som kommunen har i drift.  
 

Tabell 8. Brukersammensetning i hjemmetjenestene 

Kommune Andel brukere 
med 

noe/avgrenset 
bistandsbehov 

Andel brukere 

middels/stort 
bistandsbehov 

Andel brukere 
omfattende 

bistandsbehov 
 

Nes (Ak.) 26,6 25,4 25,3 
Eidsvoll 40,6 29,0 35,1 
Lunner 18,6 23,8 26,4 
Hurum 21,9 20,4 19,3 
K7 22,7 23,3 23,9 

         (Kilde: Kostra 2011) 

Tabellen viser at det er relative store forskjeller kommunene i mellom når det gjelder brukeres 
bistandsbehov. Nes har nest flest i kategoriene noe/avgrenset behov og middels/stort behov. 
Nes har færre enn Eidsvoll og Lunner i kategorien brukere med omfattende behov, men flere 
enn Hurum og Kostagruppen.  
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Personalressurser 
 
Tabell 9.  Personell og produktivitet 

Kommune Andel årsverk 
i 
brukerrettede 
tjenester med 
fagutdanning 

Andel legemeldt 
sykefravær av 
årsverk i 
brukerrettede 
tjenester 

Lønnsutgifter 
pr. årsverk 
ekskl. fravær 

Årsverk 
ekskl. 
fravær 

pr. 
mottaker 

Nes (Ak.) 72 9,1 620 702 0,39 
Eidsvoll 68 11,0 640 711 0,52 
Lunner 76 8,3 605 813 0,53 
Hurum 69 9,5 592 976 0,44 
K7 74 8,2 607 515 0,44 
Landet u/ Oslo 73 8,6 600 192 0,48 

          (Kostra 2011) 

Tabellen viser at Nes har høyere andel årsverk med fagutdanning enn Eidsvoll og Hurum, mens 
Lunner og gjennomsnittet i Kostragruppe 7 og landet som helhet utenom Oslo har høyere andel 
enn Nes. Legemeldt sykefravær er noe høyere i Nes enn i Lunner, Kostragruppe 7 og landet 
som helhet utenom Oslo, men lavere enn i Eidsvoll og Hurum. Bare Eidsvoll har høyere 
lønnsutgifter pr. årsverk enn Nes. Årsverk pr. mottaker er lavest i Nes sammenlignet med 
kommunene i utvalget. 

 

Oppsummering, kvalitative data med basis i kvantitative 

data 

Data er innhentet gjennom fokusgruppeintervju i kommunen. Informantene var politikere, 
ansatte i administrasjonen, enhetsledere, tillitsvalgte og utøvende personell. 

• Politisk er det stor interesse for omsorgstjenestene, spesielt sykehjemmene er mye i 
fokus. Nes ligger høyt når det gjelder institusjonsplasser avsatt til personer med demens 
da det har vært et satsningsområde. Kommunen har generelt satset på relativt høy 
sykehjemsdekning framfor andre boformer med heldøgns bemanning.  

• Kommunen har mange omsorgsboliger. De fleste er i og rundt Årnes, men som følge av 
politisk vedtak er det også bygget omsorgsboliger i de 3 grendene i kommunen. Den 
spredte plasseringen av omsorgsboliger er kostnadskrevende og erfaringen er at det er 
vanskelig å fylle opp med brukere som fyller kriteriene. Det kan være et utrykk for at 
befolkningen ønsker et tilbud nær servicetilbudene i kommunen. 

• Av plassene avsatt til tidsbegrenset opphold blir noen belagt med pasienter som har fått 
langtidsopphold. Det er ikke optimalt for brukere som har sykehjemmet som sitt hjem 
bor sammen med brukere som er der for kortere perioder. De 10 rehabiliteringsplassene 
har hittil ikke vært fullt belagt av rehabiliteringspasienter. 

• Det er generell enighet om at hjemmetjenestens andel av budsjettet til 
omsorgstjenestene er for lav i forhold til institusjonsdelen.  
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• Tatt i betraktning av at kommunen i utgangspunktet har en relativt høy dekningsgrad 
når det gjelder institusjonsplasser, stemmer utsagnene fra informantene i intervjurunden 
i Nes at hjemmetjenesten har for lav kapasitet, jfr. tabell 8, brukersammensetning og 
tabell 9, årsverk pr. tjenestemottaker. Det ble videre opplyst at historisk har det vært 
relativt lett å bli tildelt plass på sykehjemmene. Dette er i ferd med å snu. Holdningene i 
befolkningen er inne i en endringsprosess: eldre ønsker fortrinnsvis egen bolig, men 
med tilstrekkelig tilgjengelighet til omsorgstjenester dersom det blir behov for det.  

• Velferdsteknologiske løsninger har hittil ikke vært et satsningsområde i kommunen, 
men informantene er interesserte og ønsker informasjon om mulighetene både for 
sykehjemmene og spesielt i hjemmetjenestene. 

• Informantene påpekte at hjemmetjenesten har behov for styrking av 
sykepleierressursen. 

• I intervjuene kom det fram at kommunen har en rekke tilbud og tiltak innen 
aktivitetsfeltet som ikke registreres i Kostra. Mange av tiltakene er lagt under 
Kulturtjenesten. Tilbudene er tilrettelagt for ulike målgrupper og driftes av kommunen, 
frivillige eller brukere selv. Spesialtilbud for personer med utviklingshemning 
registreres som vanlig fritidsklubb 

• Dagens deling av ansvaret for tildeling av tjenester gir ulik tildelingspraksis. De fleste 
informantene anser det som en fordel om all tildeling legges til tildelingskontoret.  

 
 

 
 
 

Hva bør styrkes? 
• Det er enighet blant informantene (inkl. politisk nivå) om at kommunen bør ha en 

sterkere satsning på ulike former for botilbud, sentralt beliggende i kommunen. 
• Det er behov for boliger med mulighet for heldøgns bemanning ved behov, enten 

nybygg eller omgjøring av eksisterende bygningsmasse. Det gjelder for ulike 
brukergrupper som personer med demens, personer med psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer og personer med utviklingshemning. 
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• Det vil i planperioden bli behov for reelle plasser for rehabilitering i institusjon og 
etablering av hverdagshabilitering i hjemmet.  

• Utvidet bruk av institusjonen til behandling og opptrening i tråd med 
samhandlingsreformen. Det vil trolig gi seg utslag i høyere kostnader pr. plass fordi 
aktive korttidsplasser krever både mer tverrfaglig kompetanse og tid til samhandling 
med hjemmetjenestene enn langtidsplasser gjør, jfr. tabell 5. 

• Bruk av velferdsteknologiske løsninger i samarbeid mellom brukere, kommunen og 
leverandører. Spesielt gir ny teknologi mulighet for tilgjengelighet til tjenestene på et 
helt annet nivå enn dagens systemer. 

• Det var generell enighet rundt kommunens strategi om å styrke hjemmetjenestene og å 
redusere bruken av institusjonene til langtidsopphold. 
31 % av kommunens netto driftsutgifter går til pleie- og omsorg av de midlene går i dag 
49,4 % til institusjonsdrift, 47, 6 % til hjemmetjenester.  

• Generelt behov for mer kompetanse for å møte behovene hos framtidens brukere. 
Utarbeide rullerende kompetanseplan for bedre utnytting av allerede eksisterende 
kompetanse og øke kompetansen innen områder som IKT, sykepleie(hjemmetjenesten), 
rehabilitering, psykiatri/rus og livsstilssykdommer. 

• Det er behov for en mer helhetlig strategi og plan i den videre utviklingen av 
aktivitetstilbudene. Blant annet behov for styrking av aktiviteter for bestemte 
målgrupper enten i hjemmet eller som dagtilbud eller på andre arenaer. Spesielt nevnes: 

o De som ikke lenger får sitt arbeidstilbud ved Kanmer. 
o Utvide kapasiteten ved noen av tiltakene, for eks dagsenteret på sykehjemmet. 

• Gjennomføre og videreutvikle tildelingskontorets tiltenkte rolle, myndighet og 
oppgaver.  

• Vurdere innføring av ISF2. Budsjettmidler fordeles til enhetene ut fra brukernes behov 
framfor tradisjonell fordeling basert på historikk. 

• Organisering og rutiner som fremmer samhandling på tvers av enhetene, tydelig ledelse 
og systematisk bruk og oppfølging av pålagte rapporteringssystemer. 

 

Hva fungerer godt og skal videreføres? 

• Brukerens tilfredshet med måten ansatte viser respekt og omsorg, jfr. 
brukerundersøkelsen. 

• Stort spekter av aktivitetstilbud i regi av kommunen, frivillige enkeltpersoner og 
organisasjoner. 

• God kompetanse på palliativ behandling og pleie ved livets slutt. 
• Samarbeidet mellom bestiller – og utøvende nivå er inne i en konstruktiv utviklingsfase. 
• Felles ledelse for institusjonene har bedret samarbeidet.  
• Kommunen har satset på å gi ansatte utdanning både på videregående- og på 

høgskolenivå.  

 
                                            
2 ISF: innsatsstyrt finansiering. 
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MESTRINGSPERSPEKTIVET 
I tråd med føringer i Helse- og omsorgsloven, samhandlingsreformen og kommunens 
strategivalg for omsorgstjenestene skal mestringsperspektivet være helt sentralt i fremtidens 
omsorgstjenester i Nes. Mestringstrappen i tabellen på neste side illustrerer hva det betyr i 
praksis for prioriteringer og utøvelse av tjenestene. 

Mestringstrappen 

Det å mestre betyr å ha forventning om at en har tilstrekkelig ferdigheter til å klare seg 
gjennom de utfordringer livet byr på. Brukerne må i fellesskap med tjenestene finne fram til 
hvilke utfordringer den enkelte kan forvente å bli stilt overfor i sin livssituasjon. Tjenestene må 
bistå brukeren til å bygge opp de ferdigheter som skal til for å kunne mestre disse. 

For å støtte opp under strategien om forebygging og mestring må det iverksettes målrettede 
tiltak som styrker folkehelse, forebygging og mestring, og gis helhetlige tjenester bygget på 
god samhandling både internt og mellom kommunale og øvrige tjenester. Fokus er på den 
enkeltes evne til mestring og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag. Samtidig skal de 
som har behov for det, ha trygghet for at de får nødvendig hjelp, tilsyn og pleie. Det å gi for 
mye hjelp kan være like ille som å yte for lite hjelp. 

Mestringstrappen er en skjematisk framstilling og illustrerer prinsippene i strategien. Det betyr 
ikke at ikke det er mulig å bevege seg opp og ned i trappen i perioder. Kanskje er det 
nødvendig med et rehabiliterings- og/eller behandlingsopplegg i institusjon for så å komme 
styrket hjem og delta aktivt i samfunnet igjen. 

Mestringsperspektivet gjelder for både helse og omsorgstjenestene. 

 

   Tekstkilde: Folkehelsearbeid- veien til god helse for alle.  Helsedirektoratet. 
Figur 3 Helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring 

A 1 Kommunikasjon med innbyggerne 

 A 2 Kommunikasjon med risikogrupper 

 A 3 Motivasjon for deltakelse i samfunnet 
Hovedtrinn A 
Målrettede tiltak 
for å fremme 
befolkningens 
helse, trivsel, 
gode sosiale og 
miljømessige 
forhold og bidra 
til å forebygge 
psykisk og 
somatisk sykdom, 
skade eller lidelse 
 

B 4 Veiledning 

 B 5 Samarbeid med frivillige 
 B 6 Spesifikk rehabilitering, hjemme-

rehabilitering, opplæring, motivasjon 
 B 7 Tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi 
Hovedtrinn B 
Målrettede tiltak 
for å sikre at 
den enkelte får 
mulighet til å 
leve og bo 
selvstendig og 
til å ha en aktiv 
og meningsfylt 
tilværelse i 
fellesskap med 
andre 
 

C 8 Støttekontakt, personlig assistanse 

 C9 Behandling i hjemmet 

 C 10 Behandling i institusjon 

Hovedtrinn C C 11 Dag- og nattopphold, herunder observasjon 

Målrettede tiltak for å 
forebygge, behandle 
og tilrettelegge for 
mestring av sykdom, 
skade, lidelse og 
nedsatt funksjonsevne 

D 12 Helsetjenester i hjemmet 

 D 13 Plass i institusjon, herunder 
sykehjem og avlastningstiltak 

Hovedtrinn D 
Målrettede tiltak som sikrer at tjenestetilbudet 
tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 
verdighet  
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Hovedtrinn A: Tiltak rettet mot de som er friske og kan ivareta/bestemme over eget liv. 
Helsefremmende betyr å støtte opp under at alle skal leve sitt liv slik det oppleves riktig for den 
enkelte. Noen vil gjøre valg som i et forebyggingsperspektiv kan ses på som ufornuftige. Det er 
en oppgave for helse- og omsorgstjenestene å motivere til å bygge god helse fra ung alder. For 
å kunne bidra til dette må tjenesten i langt større grad enn før tenke helsefremmende og 
henvende seg til den friske delen av befolkningen.   
 
Enkelttiltak: 
A1 –    Kommunikasjon med innbyggerne i kommunen: åpne opp organisasjonen. 
A2 –    Kommunikasjon med definerte risikogrupper. 
A3 –    Motivasjon for deltakelse i samfunnet. 
 
Hovedtrinn B: Tiltak innrettet mot å gi de som har utviklet noe behov for hjelp. 

Alle, også funksjonshemmede eller gamle, har alltid en framtid som de kan fylle med sine egne 
opplevelser. Mestring er også her et bærende begrep i strategien. Dette betyr at selv om en har 
utviklet sykdom eller andre lidelser skal en være i stand til å mestre sitt eget liv. All hjelp som 
helse- og omsorgstjenestene gir skal innrettes mot dette. Det betyr samtidig å endre fokus fra 
passiv omsorg til aktiv behandling og rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Det kan skje 
med god opplæring og tilrettelegging i samarbeid med den enkelte bruker og pårørende og 
øvrige samarbeidspartnere. I tillegg blir det viktig å drive motivasjonsarbeid: livet kan ha store 
kvaliteter selv med sykdom eller skade - men livet må kanskje leves på en annen måte.  

Enkelttiltak: 
B4 – Veiledning til brukere og pårørende. 
B5 – Samarbeid med frivillige organisasjoner. 
B6 – Rehabilitering, trening og motivasjon for mestring. 
B7 – Tekniske hjelpemidler / velfredsteknologi. 
 
 
Hovedtrinn C: Tiltak innrettet mot å behandle sykdom eller lidelse. Mange vil alltid være 

avhengig av offentlig bistand og hjelp, men de vil som regel ikke trenge hjelp til alt. Det er 
viktig for folk å kunne fortsette å gjøre det de er i stand til med trygghet for at de får bistand til 
det som er nødvendig. Effekten av å yte tjenester kan fort bli at mottakeren blir mer og mer 
hjelpetrengende og det må tjenesteyteren være seg bevisst. Hjelp skal ytes til det som er 
nødvendig, men ikke slik at det leder til unødig passivitet eller “lært hjelpeløshet”.  
 
Enkelttiltak: 
C  8 – Støttekontakt – målrettet. 
C  9 – Behandling i hjemmet – aktivt og målrettet. 
C10 – Behandling i institusjon: før, etter og i stedet for sykehusopphold, korttidsopphold 

og avlastning. 
C11 – Dag / nattopphold i institusjon. 
 
Hovedtrinn D: Tiltak innrettet for de som ikke lenger kan ta vare på seg selv. I de andre 

trinnene er oppmerksomheten rettet mot at mennesket har det best når det er i stand til å ta vare 
på seg selv. Dette er ikke svart / hvitt. Også på de øvrige trinnene kan det være nødvendig og 
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”overta” omsorg på et eller flere områder. For de som ikke kan ivareta seg selv skal helse- og 
omsorgstjenestene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten tilby ulike former for bistand, enten 
i hjemmet eller i institusjoner. En slik holdningsendring gir på sikt en vinn - vinn situasjon: 
Gjennom å innrette alle tilgjengelige ressurser mot å hjelpe den enkelte til større grad av 
mestring frigjøres ressurser som kan settes inn mot å hjelpe enda flere til å mestre og å sikre 
trygghet for de som har behov for det.  
 
Enkelttrinn: 
D12 –  Omsorgstiltak i hjemmet – trygt, målrettet og aktivt. 
D13 – Omsorgstiltak i institusjon – sykehjem og bofellesskapsløsninger. 
 
 

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering 

I planen benyttes begrepet rehabilitering, men omfatter også habilitering. 

Rehabilitering inngår i både hovedtrinn B og i hovedtrinn D i mestringstrappen, se definisjon 
av begrepene rehabilitering og habilitering s. 10 og 11. Nes kommune har pr. i dag avsatt 10 
plasser til rehabilitering på Nes sykehjem, men opplever at de foreløpig ikke har vært belagt 
fullt ut. Ut fra den demografiske utviklingen og konsekvensene av samhandlingsreformen bør 
det likevel regnes som sannsynlig at behovet for systematisk opptrening vil øke i planperioden. 
Det vil bli behov for et differensiert rehabiliteringstilbud som døgnopphold i institusjon, som 
del av dagtilbud eller ved andre private helseforetak, for eks. fysikalske institutter der formålet 
med oppholdet er spesifikk rehabilitering. Foruten dyktige terapeuter og pleiepersonell med 
kunnskap om rehabilitering, er det sosiale samværet med andre i samme situasjon av stor 
betydning for motivasjonen til å komme seg videre. Ved døgn- og dagopphold kan det legges 
til rette for å ivareta dette aspektet i den målrettede, spesifikke rehabiliteringen.    

En av de kritiske fasene i et pasientforløp er overgangen fra sykehus – uavhengig av type 
sykehus - eller fra andre former for døgninstitusjoner. For å få til en god overgang må 
mestringsideologien videreføres i hjemmet slik at oppnådd funksjonsnivå ikke tapes. Neste 
trinn i tiltakskjeden kan betegnes som hverdagsmestring – begrepet omfatter et grunnleggende 
rehabiliterende tankesett som styrer ulike arbeidsformer og tjenester inkludert 
hverdagsrehabilitering.  

Hverdagsmestring skal være et felles tankesett i omsorgstjenesten i Nes kommune uavhengig 
av faggruppe eller arbeidssted; rehabiliteringstjenesten, hjemmetjenester, innsatsteam, praktisk 
bistand, personlige assistenter, kommunale og private sykehjem o.a. Jfr. Helse- og 
omsorgsloven § 3-2.  
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Hva er Hverdagsrehabilitering? 

Hverdagsrehabilitering3er omtalt i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Metoden går ut på at de 
som mottar hjemmesykepleie eller annen bistand, trenes opp til å bli mer selvhjulpne; «Trening 
i stedet for pleie, selvhjelp i stedet for hjemmehjelp». Treningen foregår i eget hjem og tar 
utgangspunkt i den enkeltes ressurser, ønsker og muligheter. Hverdagsrehabilitering er en ny 
måte å tenke behandling på. Istedenfor bare passivt å sette inn kompenserende tiltak etter hvert 
som funksjonsevnen avtar, settes det inn mye ressurser i starten, i håp om å bryte en ond sirkel 
og hindre eller redusere konsekvensene av et videre problemforløp. Istedenfor å heve terskelen 
for å få hjelp og bare konsentrere ressursinnsatsen om «de som trenger det mest», blir strategien 
å drive oppsøkende virksomhet, tidlig oppsporing av potensielle problemer, opptrening og hjelp 
til selvhjelp ut fra den enkeltes behov og mål. 

I praksis går metoden ut på at innbyggere som første gang henvender seg til kommunen med 
anmodning om personlig eller praktisk hjelp, blir møtt av et tverrfaglig tiltaksteam bestående av 
ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Kommunen satser på omfattende faglig kartlegging 
og å gi massiv bistand i starten, enten ved utskrivning fra sykehus eller når brukeren søker 
praktisk og personlig bistand. Hjemmehjelperne/helsefagarbeiderne m.fl. har fått opplæring 
som hjemmetrenere, og får deretter oppgaven med opptrening. 
Hjemmehjelperne/helsefagarbeiderne er under faglig veiledning av det tverrfaglige 
tiltaksteamet. 

Suksesskriterier for etablering av hverdagsrehabilitering kan summeres i fire punkter4. 

Hverdagsrehabilitering må være støttet av kommunens ledelse og ha klare målsettinger.  

• Kommunen har planlagt hverdagsrehabilitering med tilstrekkelig og riktig kompetanse.  
• Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i innbyggers ønsker og individuelle mål. 

Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig forpliktende.  
• Nes kommune skal i planperioden innarbeide arbeidsmetoden hverdagsrehabilitering i 

sine omsorgstjenester og sørge for kontinuerlig oppfølging av hjemmetrenerne. 

 

 

                                            
3 10.okt.2012 hentet fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-
11/7/5.html?id=646889 
4 Kilde: Rapport ”Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering” Helsedirektorestet sept. 2012. 
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Hvorfor satse på velferdsteknologi? 

Helsedirektoratet har nylig publisert (juni 2012) en fagrapport5 som forsøker å gi svar på det 
spørsmålet om hvorfor velferdsteknologiske løsninger er viktig for framtidens omsorgstjenester 

 

Velferdsteknologiske løsninger: 

• Kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Men også i 
det helsefremmende arbeidet og som et av flere verktøy for å forebygge fall, ensomhet 
og kognitiv svikt. 

• Kan bidra til at enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert 
på egne premisser. 

• Kan bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre 
hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for 
kortere eller lengre tid6. 

• Vil kunne bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 
2025. 

• Kan bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til bedre arbeidsmiljø. 
• Kan bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer 

for samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og 
næringsliv. 

• Kan bidra til innovasjon og bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og 
andre velferdsaktører. 

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

• Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt. 

 
Hvert av disse punktene kan forsvare økt satsing på velferdsteknologiske løsninger. 
 
Definisjon av velferdsteknologi 
«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til 
økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. 
Velferdsteknologiske løsninger styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til 
tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan 
også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange 
tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (NOU 2011:11). For 
oversikt over ulike former for velferdsteknologi, se vedlegg 1. 
 

                                            
5
Helsedirektoratet juni 2012: "Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene 2013-2030"  
6 (Senter for omsorgsforskning – rapportserie nr. 7 2012).  
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Hvordan og hva kreves for å følge opp lokalt? 

 

Tjenesteinnovasjon 

Noen teknologiske løsninger angår bare den enkelte brukeren, men i løpet av planperioden vil 
det bli stadig mer aktuelt med løsningene som krever samspill mellom helse- og 
omsorgspersonell, teknikere, pårørende og bruker. Det vil stille andre krav til organiseringen av 
arbeidsdagen enn det som er vanlig i dag. Det har for eks. lite hensikt om en bruker går ut med 
sin GPS dersom det ikke er tatt med i beregningen at det kreves personell som både kan og har 
satt av tid til å følge med dersom alarmen utløses. Implementering av velferdsteknologi 
forutsetter det som i rapporten kalles tjenesteinnovasjon. Helsedirektoratet fraråder at det 
iverksettes en satsing på velferdsteknologi hvis det samtidig ikke sikres at kommunene settes i 
stand til å gjennomføre nødvendig tjenesteinnovasjon. 

Med det menes at det ikke bare er et spørsmål om hvilke teknologiske løsninger, men i langt 
større grad om hvordan teknologien innarbeides som verktøy i tjenestenes oppgaveløsning. 
Tjenesteinnovasjon betyr en mer eksperimenterende prosess der man hele tiden søker etter hva 
som kan bli en bedre neste praksis (NOU 2011:11). 

 

Pådriver 
I tillegg er det behov for en «pådriver» - både i forhold til å legge til rette for 
velferdsteknologiske løsninger, men også for å stimulere kommunal tjenesteinnovasjon. 
 

Kunnskapsformidling 
Utover dette er det behov for å spre kunnskap om de muligheter, utfordringer og begrensninger 
som velferdsteknologiske løsninger kan gi de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
Informasjon må også gis til brukere og pårørende som kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske 
løsninger. 

 

Bestillerkompetanse 
Nes kommune har behov for økt bestillerkompetanse for å utøve funksjonen som «krevende 
kunde» fordi det foreløpig finnes få standarder på området. Løsningene må være robuste mht. 
brukertilpasning, brukerterskel, teknisk driftssikkerhet, vedlikeholdsregime mv. 

En del velferdsteknologiske løsninger som i dag er tatt i bruk av noen få vil i løpet av 
planperioden sannsynligvis bli i ordinær bruk. Et eksempel er robotstøvsuger. Selv om 
hensikten skal være økt egenmestring i hverdagen og dermed økt trygghet, bør ikke teknologien 
bli et substitutt for kommunens innsats når det gjelder spesifikk- og hverdagsrehabilitering. 
Løsningene skal være et supplement eller erstatning når brukeren har nådd sitt høyeste 
funksjonsnivå. Etiske utfordringer7 må også inngå i kommunens aktivitet på området. 

 

                                            
7 Etiske utfordringer med velferdsteknologi  http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/10287.cms 
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Mål for tjenestene: 

Hverdagsmestring skal være et felles tankesett i helse- 

omsorgstjenestene i Nes kommune  
Tiltak i planperioden: 

• Spesifikt rehabiliteringstilbud skal økes og utvides etter behov i planperioden. 
Tilbudet skal organiseres som døgnopphold i institusjon og som del av dagtilbudet. 

• Nye brukere av hjemmetjenestene skal, etter kartlegging av behov, ha 
omsorgspersonell som arbeider med hverdagsmestring som metode. 

• Utøvende personell skal få opplæring som hjemmetrenere.  

• Tverrfaglig tiltaksteam bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleier 
som har ansvar for faglig kartlegging, gi massiv bistand og følge opp hjemmetrenere. 

• Nes kommune skal sørge for at alle nye omsorgsboliger og institusjoner er tilrettelagt 
for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og 
annen velferdsteknologi.  

• Ansatte arbeider aktivt for å finne innovative løsninger på tjenesteorganiseringen slik 
at de teknologiske løsningene blir nyttige verktøy for ansatte og gir brukere og 
pårørende en bedre hverdag. 

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal inneha nok kunnskap på området til å kunne 
informere brukere og å være pådrivere i kommunen. 
 

 

 

Aktiv omsorg 

Med aktiv omsorg menes i planen tiltak som skal gi mennesker mer mening i hverdagen, styrke 
den enkeltes livskvalitet og mestring gjennom et differensiert aktivitets- og kulturtilbud. 
Målgruppen omfatter også innbyggere som har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne 
delta. Nes kommune har gode resultater og erfaringer med de aktivitetstilbudene som finnes. 
Det er imidlertid behov for økt satsing og større variasjon i tilbudene fremover. For en mer 
detaljert oversikt over hvilke tilbud som finnes pr. i dag, se vedlegg 2. 

 

Informasjon 

Det er mange tiltak og aktivitetstilbud i kommunen som innbyggerne kan dra nytte av, men det 
fordrer at de er kjent. Kommunens webside er en sentral informasjonskilde og veileder for å 
finne frem til aktuelle tilbud. Dagens register skal suppleres med informasjon om tiltak i 
kommunal og frivillig regi til bestemte målgrupper. Videre bør siden inneholde oversikt over 
lokaler og utstyr som kan leies ut.  
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Satsing på frisklivssentral 

Nes kommune skal ha økt satsing på frisklivssentralen som motor i det forebyggende arbeidet 
og som initiativtaker inn mot næringsliv og frivillig sektor. Foreløpig er det avsatt 60 % årsverk 
i helsetjenesten til frisklivsarbeid og de som kommer til tiltakene er allerede i risikogruppen. I 
planperioden skal arbeidet vinkles inn mot flere målgrupper og det skal etableres et felles 
fagnettverk for de som jobber med fagområdet i regionen. Det gjensidige samarbeidet mellom 
fastlegene, arbeidsgiverne og sentralen skal videreutvikles. 

Frisklivssentralen skal ha fokus på lavterskeltilbud med sikte på å redusere sykefraværet i 
kommunen. Skal det lykkes må det være kontinuitet i tilbudene og et bredere spekter av tilbud. 
Kommunene sitter med mange ressurser selv til å forebygge sykefravær. Det er mange grupper 
i dag i Nes som kan knyttes opp mot en frisklivssentral.  

Økt satsing krever at det settes av 1/1 årsverk i helsetjenesten til arbeidet med frisklivssentralen 
i første del av planperioden. Til sammenligning har Eidsvoll kommune 2 årsverk. Antall 
årsverk økes etter hvert som det foreligger resultater av denne formen for organisering av 
forebyggende helsearbeid. 

 
Satsing på frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Nes skal øke sin aktivitet. Samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og 
enkeltpersoner vil i økende grad bli en viktig pilar i kommunens satsing på forebyggende og 
helsefremmende arbeid i årene som kommer. Ikke minst er det behov for alternative 
transportmuligheter for brukere med nedsatt funksjonsnivå som ikke kan benytte offentlig 
transport eller bor slik at dette tilbudet er for dårlig. Kommunens rolle er å stå for koordinering 
og oppfølging, mens drift kan ivaretas av frivillige.  

 

Satsing på eldresenteret, Gamle Årnes skole 

Eldresenteret er et populært tiltak med stor oppslutning. Det skal satses videre på dette tiltaket 
og utvides ut fra behov. Den demografisks utviklingene med sterk økning i aldersgruppen 67 til 
79 år tilsier at behovet vil tilta. Det er også en viktig møteplass for rekruttering av frivillige til 
andre tiltak gjennom frivilligsentralen. Senteret har allerede i dag behov for å øke 
stillingsandelen til 1/1 årsverk. 

 

Dagens tilbud til eldre og personer med demens 

Dagtilbud for hjemmeboende eldre i regi av omsorgstjenesten er lokalisert til Nes sykehjem. 
Dagtilbudet til eldre er i dag samlet for alle brukergruppene. Det har vist seg ikke å være noen 
optimal løsning. I planen foreslås det derfor å utvide og reorganisere dagtilbudet. 
Erfaringsmessig har det vist seg at tilbud i små grupper fungerer best. Det er kapasitet 
arealmessig å utvide til 6 grupper med 6 brukere i løpet av planperioden. 
Gruppesammensetningen bestemmes ut fra hva som gir best utbytte og trivsel for den enkelte. 
Det faste samarbeidet med frivilligsentralen skal utvides. 
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Personer med demens vil utgjøre en økende andeldel av gruppen eldre mot slutten av 
planperioden, men utgjør også i dag tallmessig den største gruppen. Mange har god nytte av 
dagtilbud som er differensierte for å møte den enkeltes behov. Kommunen har erfart at det er 
spesielt viktig for denne gruppen å planlegge godt og ta hensyn til den enkeltes behov. For å få 
det til trengs personell som har kompetanse på området. I planperioden skal kommunen utvide 
åpningstidene ved dagens senter på Nes sykehjem fra 5 til 7 dager i uka. Det er behov for 1/1 
nytt årsverk.  

Ikke alle med demens har nytte eller glede av dagsenteropphold i lag med andre. Kommunen 
skal derfor etablere et ambulerende dagtilbud med aktivitet i hjemmet for hjemmeboende eldre 
med demenssykdom i et fast samarbeid med frivilligsentralen. Kommunen står som koordinator 
og tilrettelegger av tilbudet gjennom demenskoordinator, mens tilbudet kan administreres av 
frivilligsentralen. Tiltaket vil kreve 1/2 årsverk for aktivitør. 

Gruppen yngre personer med demens har behov for eget opplegg da deres livssituasjon 
vanligvis er forskjellig fra eldre og dermed krever andre tilbud.  BPA, støttekontaktordninger 
eller frivillig assistentordning kan være gode løsninger for denne gruppen for å opprettholde et 
aktivt dagligliv, for å bremse utviklingen av sykdommen og som nødvendig avlastning for 
pårørende.  

Omsorgstjenestene benytter pr. i dag ikke tilbud om «Grønn omsorg» eller «Inn på tunet» der 
tilrettelagte tilbud  gis på et gårdsbruk. I løpet av planperioden skal tilbudet vurderes da det for 
noen personer med demens kan være et tilbud som oppleves svært positivt og forlenger livet i 
eget hjem.  

 

 

Dagens tilbud til personer med psykiske lidelser og/eller rus 

problematikk: 

• Oasen dagsenter som er et brukerstyrt tiltak. 
• Fram- prosjektet (18 – 26 år). 

Som en forberedelse på større kommunalt ansvar for brukergruppen fra 2016 er det viktig å 
utvide tilbudene for å kunne nå flere. Sambruk av lokaler gir mulighet for utvidet aktivitet. Det 
bør utredes om psykiatritjenesten skal ha en mer aktiv rolle inn i noen av tilbudene som i dag 
driftes av kulturtjenesten. Brukerstyring er et viktig prinsipp og bør opprettholdes. 

 

 

Dagens tilbud til personer med utviklingshemning: 

• Nonstop fritidsklubb (også med deltakere fra andre kommuner). 
• Dizzie- Nes (Musikk/korps). 
• Øvre Romerike helsesportslag, trener i Neshallen. 
• Øvre Romerike fotball. 
• Treningsgruppa høy puls for de som fungerer godt. 
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• Tilrettelagt musikksamling i kirken. 
• Støtte kontaktordningen. 
• Frisklivssentralen 

Non stop fritidsklubb har vokst seg stor. Det bør vurderes om klubben kan fordeles over flere 
dager og grupperes mer etter funksjonsnivå evt. temaer. I planperioden skal det satses på et 
bredt spekter av aktiviteter slik at spesielt personer med noe nedsatt funksjonsevne kan finne 
sin meningsfulle aktivitet.   

 

Dagens tilbud til ungdom  

Kulturtjenesten har mange «ufarlige» arenaer og tilbud for ungdom som faller mellom flere 
stoler og som føler seg stigmatisert ved å delta på tilbud der det er mange utviklingshemmede. 
Det er et stort potensiale i å tilby en stadig større ungdomsgruppe gode opplevelser, aktiviteter 
og ikke minst et nettverk 

 

 
Mål for tjenestene: 

Nes kommune skal ha et allsidig tilbud om aktivitet som er attraktivt 

og tilpasset ulike målgrupper i kommunen 
Tiltak i planperioden: 

• Kommunens webside er en sentral informasjonskilde for aktuelle tilbud og skal 
suppleres med informasjon om tiltak i kommunal og frivillig regi til bestemte 
målgrupper.  

• Nes kommune skal øke satsingen på frisklivssentralen som motor i det forebyggende 
arbeidet. Helsetjenestens stillingsressurs skal økes til 1/1årsverk. 

• Eldresenteret for eldre er et viktig helsefremmende tiltak og har behov for utvidelse av 
virksomheten. Det er behov for 1/1 årsverk.  

• Dagtilbudet til eldre skal utvides og reorganiseres til mindre grupper ut fra den enkeltes 
behov. Dagtilbudet skal styrkes med 1/1 årsverk.  

• Dagtilbud v/NBSS etableres ved behov i løpet av planperioden. 

• Etablere et ambulerende dagtilbud med aktivitet i hjemmet for hjemmeboende yngre og 
eldre med demenssykdom i et fast samarbeid med frivilligsentralen. Tiltaket startes opp 
med 1/2 årsverk. 

• Kommunen skal i planperioden vurdere benytte tilbud om Grønn omsorg. 

• Utvide tilbudet til personer med psykiske lidelser og/eller rus problematikk for å møte 
økt kommunalt ansvar for tjenester til denne gruppen fra 2016. 

• Det skal tilrettelegges tilbud til personer med lettere utviklingshemning ved å utvide 
antall dager med fritidsklubb og differensiere tilbudet. 
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OMSORGSTJENESTER 
Dagens omsorgstjenester skal yte tjenester til alle aldersgrupper og personer med varierende 
grad av psykisk, fysisk og eller kognitiv svikt. Spesielt de yngre aldersgruppene øker i forhold 
til de eldste aldersgruppene. Det skjer i Nes så vel som på landsbasis, se s.15 mytene om 
omsorgstjenestene. Omsorgstilbudene tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og skal sette 
folk i stand til å klare seg selv mest mulig uavhengig av alder8, jfr. hovedtrinn D i 
mestringstrappen. Tjenestene skal imøtekomme behovet for trygghet og forutsigbarhet. De som 
etter faglige vurderinger har behov hjelp og pleie skal fortrinnsvis sikres det i opprinnelig egen 
bolig eller i omsorgsbolig/bofellesskap med eller uten heldøgns bemanning. Dersom det for 
eldre tjenestemottakere oppstår behov for døgnopphold for behandling, opptrening, avlastning 
m.m. skal det gis i Nes sykehjem. De videre beslutningene i tilknytning til 
Samhandlingsreformen vil avgjøre hvor og hvilke tilstander som inngår i interkommunale 
fellesløsninger.  

Nes sykehjem er bygget for 118 plasser hvorav 20 plasser i dag ikke benyttes til 
sykehjemsdrift. Planens strategi er at alle plassene ved Nes sykehjem skal tas i bruk ved å 
overføre driften av NBSS til Nes sykehjem. De fraflyttede arealene ved NBSS benyttes for 
alternative boformer for ulike målgrupper. Ønsket nedtrapping av antall sykehjemsplasser skjer 
ved avvikling av NBSS som sykehjem.   

En godt utbygd tjeneste med god tilpasning til brukerbehovene med vekt på hverdagsmestring 
vil bidra til at flere kan klare seg i eget hjem, (opprinnelig bolig og omsorgsbolig). En slik 
innretning skal redusere behovet for sykehjem som permanent bosted og bidra til at Nes 
kommune trolig ikke vil få behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i planperioden.  

Etter hvert som det blir flere eldre som lever lenger vil forekomsten av kognitiv svikt 
(demenssykdommer) øke. Nes kommune har satset mye på institusjonsplasser for denne 
gruppen. I planen foreslås det tilpasning av dagens bygningsmasse og nye omsorgsboliger i tråd 
med offentlige anbefalinger om hva som fungerer best for denne brukergruppen.  

Personer i Nes som har psykiske- og/eller rusproblematikk er en gruppe planen vier spesiell 
oppmerksomhet fordi kommunene overtar mer ansvar for disse personene fra 2016 og behovet 
for meningsfull hverdag og hensiktsmessige boformer må planlegges.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Senter for omsorgsforskning – rapportserie nr.3 -2012: Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten – ulike behov 

eller forskjellsbehandling. Tilgjengelig fra: 

http://uit.no/Content/306519/Eldre%20og%20yngre%20brukere%20i%20hjemmetjenesten_2012.pdf (12 
07 2012). 
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Hjemmetjenesten 

Det tas som en selvfølge at yngre personer bor i egen bolig uavhengig av funksjonsnivå. 
Forskning9 viser at det samme ønsker de fleste eldre. De fleste ønsker å bo i eget hjem, under 
forutsetningen er at de kan være trygge for og ha tillit til at omsorgstjenester er tilgjengelige når 
eventuelt behovet oppstår. Målet er å bidra til trygghet, fremme selvstendighet og mestring 
gjennom å satse mest ressurser overfor brukere som henvises eller henvender seg selv for første 
gang for å vurdere alternative tiltak til omsorgstjenester, spesifikk rehabilitering eller 
hjemmerehabilitering. Har brukerne og pårørende tillit til at tjenestene blir satt inn avhengig av 
behovet, viser praksis i andre kommuner at det ikke er problematisk å redusere kommunens 
innsats når behovet er redusert. 

For å imøtekomme innbyggernes forventninger til tjenestene i framtiden skal aktiviteten i 
hjemmetjenestene styrkes. Antall langtidsplasser i sykehjem skal reduseres i forhold til dagens 
nivå for å bygge opp gode alternativer til institusjon. 

Konsekvensene av strategien vil være at det er behov for styrking av kompetansen innen 
områder som sykepleie-, psykiatri-, fysio- og ergoterapitjenester med flere årsverk. Det vil også 
på sikt bli behov for økning av personell på videregående nivå selv om økningen delvis kan tas 
fra institusjonsdriften. Den viktigste ressurskilden vil kunne oppnås om kommunen kan tilby 
gode tjenester slik at pasienter kan behandles i kommunen og at de som legges inn på sykehus 
ikke blir liggende lenger enn nødvendig. 

Det vil i planperioden være nødvendig å utvikle en faglig sterk hjemmetjeneste både innen de 
fagspesifikke områdene og de mer generelle områdene som tverrfaglig samarbeid, 
tjenesteinnovasjon og hjemmerehabilitering. For en mer detaljert oversikt over fagområdene 
som må styrkes, se kap. 8. s 54.  For å dra nytte av den samlede kompetansen og utnytte 
ressursene best mulig skal hjemmetjenestene samles til en geografisk tjeneste.  

Et nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes vil kunne romme en rekke tjenester og tilbud 
som vil styrke kommunens tjenestetilbud utenfor institusjon.  Et «helsehus» kan inneholde: 

• En felles base for hjemmetjenesten. 
• Helsestasjon for eldre. 
• Kafe. 
• Frisklivssentral. 
• Service for oppfølging av velferdsteknologiske løsninger. 

 

                                            
9 www.forskningsradet.no 
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Mål for tjenestene: 

Hjemmetjenesten er fleksibel og vektlegger egenmestring i det 

daglige arbeidet. Tjenesten dekker hele døgnet og døgnbemanning 

settes inn når det er behov. 

Tiltak i planperioden: 

• Netto driftsutgifter til hjemmetjenestene, som i dag utgjør 49,4 % av de totale netto 
driftsutgiftene til Helse og velferdstjenestene, skal i løpet av de neste 5 årene komme 
på nivå med gjennomsnittet for utvalgskommunene som er  
56 %. 

• Antall ansatte i hjemmetjenestene skal økes gjennom omfordeling av 
personalressurser fra institusjonene og som følge av reduserte sykehusutgifter for 
kommunen. 

• Kompetansen skal økes både innen fagspesifikke områder og tverrfaglige områder 
som samarbeid, tjenesteinnovasjon og hjemmerehabilitering. 

• Ansattes kompetanse skal brukes fleksibelt med utgangspunkt i brukerbehov. 

• Utarbeiding av nye samarbeidsrutiner som følge av nye forskrifter for fastlegene, 
etablering av kommunal ø-hjelp, intermediæravdeling og ev. rehabiliteringsenhet i 
regionen.  

• Tjenestene skal systematisk følge opp kommunens kvalitetssystem. 

• Det skal bygges et nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes med blant annet felles 
base for hjemmetjenestene. 

 

Omsorgsboliger 

Retten til hjemmetjenester avhenger av behovene, ikke av boligen. Flytting kan likevel med 
tiden bli nødvendig for å få et mer omfattende og fysisk bedre tilrettelagt tilbud som 
omsorgsboliger med eller uten heldøgns bemanning. Det er en utfordring å utforme botilbud til 
alle. De skal både være gode hjem for beboeren, og lagt til rette for god tjenesteyting. 

Det nye stimuleringstilskudd fra Husbanken kan kombineres med investeringstilskudd til 
finansieringen av fysiske endringer, og kan brukes til å dekke en del av kommunens 
driftsutgifter tilknyttet disse plassene. Det kan være aktiviteter, bespisning, transport og husleie. 

Nes kommune har pr. i dag ingen omsorgsboliger med fast bemanning. Som alternativ til fast 
plass på institusjon er omsorgsbolig i mange tilfelles et bedre alternativ. Omsorgsplanen legger 
derfor opp til utbygging av omsorgsboliger i planperioden med utgangspunkt i kommunens 
bygningsmasse. Omgjøringen av NBSS vil demme opp for behovet for nybygg til alternative 
boformer.  

Den fysiske utformingen av boliger med heldøgns bemanning har vesentlig betydning både for 
hvordan beboerne finner seg til rette og for kommunens driftsutgifter.  

  



Omsorgsplan for Nes kommune 2013 - 2025 Side 44 

Forutsetninger for ulike boligløsninger:  

• De ulike boløsningene forutsetter et økt antall korttidsplasser i institusjon for å kunne 
ivareta ulike formål. 

• Fleksibilitet i bemanningsressurser – endres i takt med behovene i boligene for at 
brukere/pasienter i minst mulig grad skal måtte flytte.  

• Differensiert og tilstrekkelig kapasitet på kompetanse. 

Når det gjelder personer med demens og personer med utviklingshemning som er de største 
brukergruppene gjelder til en viss grad de samme betingelsene for utformingen av boligene. I 
SINTEFs rapport (SBF51 A06017) konkluderes det med at «selvstendige boliger med lang 
avstand til fellesrom og ansatte viser seg å være dårlig egnet for demente. Også for andre med 
stor funksjonssvikt kan det virke som tettere boligløsninger med felles hushold kan være en god 
løsning som gjør det mulig både å ivareta et privatliv og samtidig kunne delta i et fellesskap».  

Erfaringer fra andre kommuner som har pasienter med demens i bemannede omsorgsboliger 
opplever at dette fungerer. Størrelsen på gruppene ser ut til å være noenlunde like og 
bemanningen er også den samme. Gruppene består av 8 (9) pasienter med 3 personale på dag 
og 2 på kveld. Alle boligene har fast bemanning på natt. Hvordan de løser det når pasientene 
blir dårligere og trenger tettere oppfølging er ulik. I noen kommuner flyttes beboerne videre til 
egne skjermede enheter ved forverring av sykdomstilstand, mens andre beholder de der de er.  

 

Flytte avhengig av funksjonsnivå? 

I Nes kommune i dag er det funksjonsnivå og bistandsbehov som avgjør hvilken type boform 
som velges. Fremfor at bruker skal fysisk flytte til «et sted med høyere omsorgsnivå» etter 
hvert som funksjonen svekkes og hjelpebehovet øker, vurderes det som mer effektivt at 
tjenestene endres i takt med behovet og at boformen er relativt konstant. Utformingen av 
omsorgsboligene må ta høyde for en slik prinsipiell endring av tjenestetilbudet.  Bærum 
kommune har tidligere valgt en slik løsning som de kaller bolig med service. 

Omsorgsplanen legger opp til en strategi tilnærmet Bærumsmodellen, men for enkelte beboere 
som ikke lenger kan nyttegjøre seg egen bolig pga. sterkt fysisk og/eller psykisk svekkelse kan 
sykehjem være et riktig alternativ.  

Nes kommune har ingen sykehjemsplasser eller behandlingsopplegg for psyko-geriatriske 
pasienter. Disse pasientene har behov for spesialkompetanse og det bør tas sikte på å 
tilrettelegge plasser for disse i et mindre miljø, som for eksempel framtidige omsorgsboliger i 
Nes Bo- og servicesenter. 

Boliger for eldre 

Tabell 9.  Eksisterende boliger til eldre mennesker (omsorgsleiligheter) 

Navn/sted Antall boenheter 
Runnitunet 40 
Haga 6 
Opaker 6 
Vormsund 6 
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Tilpasning av eksisterende boliger 

Strategien i planperioden er å differensiere og tilpasse omsorgsboligene slik at 
omsorgstjenestene kan gis der innbyggerne bor ved å tilpasse eksisterende omsorgsboliger og 
institusjoner i henhold til offentlige styringssignaler og resultater av forskning innen offentlige 
omsorgstjenester. 

 

Runnitunet 

Runnitunet har flest boenheter og mest sentral beliggenhet i kommunen. Det er tidligere 
utarbeidet et forslag om utbedring og tilpassing av Runnitunet. Forslaget ligger til politisk 
behandling.  

• Det er behov for bemanning på dag. Bemanningen er tenkt å fungere som 
husmor/vaktmester for beboerne.  Erfaringer fra andre kommuner er positive fordi en 
slik funksjon er med på å legge til rette for sosial kontakt og samhold mellom beboerne 
og dermed øker trivselen. Konsekvensen er mindre behov for ordinære 
omsorgstjenester. 

• Beboergrupper som vil profitere på dette: Personer som føler angst/utrygghet, har 
sosiale behov og beboere med lettere til tyngre funksjonssvikt. 

• Fellesområdet gjøres om for å kunne brukes til matlaging, felles måltider og sosiale 
aktiviteter. 

• Frivillige organisasjoner engasjeres til å drifte kafé og stå for sosiale aktiviteter. Røde 
kors og saniteten er inne pr. i dag. 

• Helsehjelp og praktisk bistand ytes av Hjemmetjenesten som nå.  

 
Nes Bo- og servicesenter (NBSS) 

• Nes Bo- og servicesenter omgjøres til omsorgsleiligheter for personer med demens og 
andre. Det fysiske miljøet er godt egnet for mindre grupper med kort vei til 
fellesområdet og personale.  

32 plasser er i dag leid ut på en 3 års kontrakt for privat sykehjemsdrift.  

• Før kontrakten går ut skal kommunen utrede alternativ bruk av arealet.  

 

Miljøarbeidertjenesten: 

Tabell 10. Eksisterende boliger til personer med utviklingshemning 

Navn/sted Antall boenheter 
Søstersletta  13 (4+4+5) 
Kreklingveien 6 
I tillegg prosjektering i 2012 av bofellesskap for 4 med mulighet 
for 8 enheter i tilknytning til Gjerderudvegen botilbud/ 
avlastningsbolig. Planlagt byggestart 2013.  
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I tillegg kommer private boliger der kommunen yter tjenester. 

Antall boenheter i fremtidige bofellesskap må vurderes med tanke på kostnadseffektive 
driftsløsninger. Tradisjonelt har det vært bygget små enkeltstående enheter(mer eller mindre 
samlokalisert), hvilket kan medføre kostnadsdrivende små enheter med mindre grad av 
fleksible driftsløsninger og tap av stordriftsfordeler og gevinst av 
samlokalisering/samorganisering.  

Strategivalg i planperioden 

• Når framtidige boliger/bofellesskap skal bygges skal kommunen legge opp til fleksible 
driftsløsninger og vurdere antall boligenheter i hvert kompleks.  

• En systematisk funksjonsinndeling skal også vurderes for å bidra til effektive og 
hensiktsmessige løsninger på dette området. 

 
Psykiatri og rus 

Erfaringer fra andre kommuner i Norge, England og Danmark har vist at et riktig botilbud med 
oppfølging av mestringstrenere er fundamentet for å klare å bedre sin livssituasjon på andre 
områder. 

Tabell11.  Eksisterende boliger til personer med psykisk lidelser og/eller rusproblematikk 

Navn/sted Antall boenheter 
Leirveien 12 

Kommunen har 12 omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser som mottar ambulante 
omsorgstjenester. Erfaringer viser at en del kronikere har behov for et varig omsorgstilbud i 
kommunal regi og at flere av disse etter hvert trenger mer bistand enn hva som tradisjonelt kan 
gis i disse boligene.   

• Behovet for og tilpasning av bemanning, tjenester og kompetanse i disse boligene skal 
vurderes i planperioden. 
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Pr. i dag bor 10 personer med psykisk problematikk på Nes sykehjem. Det er ikke en 
tilfredsstillende boform for disse brukerne.  

• Med henblikk på omgjøring av NBSS til ulike boformer kan man finne mer tilpassede 
løsninger til disse brukerne. Bemanning ut fra beboernes behov. 

 

En ytterligere stor andel av personer med psykiske lidelser med boligbehov har også tilbud om 
ordinær kommunal bolig og mottar tjenester der.  

Psyk/rus: det er utfordrende å finne gode løsninger på boformer for målgruppa. Temaet omtales 
nærmere i kommunens rusplan og tilbudet må også for denne målgruppa differensieres. 
Rusplan er vedtatt med etablering av bofellesskap som et tiltak. 

 

Mål for tjenestene: 

Omsorgsboliger skal være et alternativ livet ut så lenge de som bor 

i slik bolig ønsker det eller at det ikke er tungtveiende faglige 

grunner for å flytte. 

Tiltak i planperioden: 

• Opprette stilling for husmor/vaktmester ved Runnitunet.   

• Fellesområdet ved Runnitunet gjøres om for å kunne brukes til matlaging, felles 
måltider og sosiale aktiviteter. 

• Frivillige organisasjoner engasjeres til å drifte kafé og stå for sosiale aktiviteter.  

• Helsehjelp og praktisk bistand ytes av hjemmetjenesten som nå.  

• Nes Bo- og servicesenter omgjøres til omsorgsleiligheter for personer med demens og 
andre. Det fysiske miljøet er godt egnet for mindre grupper med kort vei til 
fellesområdet og personale.  

• 32 plasser er i dag leid ut på en 3 års kontrakt for privat sykehjemsdrift ved NBSS. 
Før kontrakten går ut skal kommunen utrede alternativ bruk av arealet.  

• Når framtidige boliger/bofellesskap for personer med utviklingshemning skal bygges 
skal kommunen legge opp til fleksible driftsløsninger og innen forsvarlige grenser ta 
hensyn til stordriftsfordeler.  

• En systematisk funksjonsinndeling skal også vurderes for å bidra til effektive og 
hensiktsmessige løsninger på dette området.  

• Behovet for og tilpasning av bemanning, tjenester og kompetanse i boliger for 
personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk skal vurderes i planperioden. 

 

 



Omsorgsplan for Nes kommune 2013 - 2025 Side 48 

 
 

Sykehjemstjenesten 

Sykehjemstjenesten i Nes er i dag fordelt på 2 institusjoner, Nes sykehjem og Nes Bo- og 
servicesenter. Dagens status er at det bygningsmessig er ledig kapasitet ved Nes sykehjem. Ved 
NBSS leies areal ut til privat sykehjemsdrift. Samhandlingsreformen medfører en omlegging av 
sykehjemmenes funksjon og plass i tiltakskjeden i helsevesenet.  

 

Dagens situasjon 

Pasientene som legges inn er generelt mye dårligere, men det er også pasienter på 
langtidsplasser som fint kunne greid seg i bemannet omsorgsbolig dersom dette var et tilbud i 
kommunen: 

• Personer med psykiske lidelser og personer der angst og utrygghet er hovedgrunn for 
institusjonsplass. 

Selv om det i mange år er jobbet for differensiering og opprettelse er det slik at: 

• Personer med demens ikke får tilrettelagte tilbud verken når det gjelder korttids- eller 
langtidsplass. 

• Korttidsplassene blir belagt med så dårlige pasienter at de ikke kan skrives ut. I stedet 
for utskrivelse får de langtidsvedtak og blir. 

Kompetanseoppbygging har det vært satset mye på: 

• Det er mye kompetanse på demens, men også andre områder. 
• Mange av de ansatte har etter- og videreutdanninger i ulike fag. 
• I det siste har det vært jobbet mye med å øke kompetansen i form av å fordele 

sykepleierressursen på sykehjemmene. 
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Sykehjemmets fremtidige funksjon 

Strategien i omsorgsplanen er å endre sykehjemmets hovedfunksjoner fra et botilbud på 
langtidsvedtak til i mye større grad å tilby kortere opphold med målrettet behandlings- og 
opptreningstilbud. Det skal fortsatt være langtidsplasser for de aller dårligste.  

Skal intensjonen i planen realiseres må det parallelt med oppbygging av hjemmetjenestene 
gjennomføres en reduksjon i langtidsplassene i sykehjemmet en bedring av tilgjengeligheten til 
korttidsplassene. 

 
Strategiene for å få dette til er: 

• Personer som i dag får sykehjemsplass og som kan greie seg i bemannet omsorgsbolig 
skal gis tilbud der (blant annet personer med psykiske lidelser). 

• Øke pasientrettet tid i hjemmetjenesten. 
• Langtidsplasser i sykehjem beholdes primært for: 

o Alvorlig syke og døende.  
o For personer med demens i sen fase og som ikke kan bo i eget hjem. 

• Øke antallet korttidsplasser til: 
o Spesifikk rehabilitering. 
o Observasjon og vurdering. 
o Korttidsplasser til avlastning.  

• Intermediærplasser. Behandling for å hindre sykehusinnleggelse og for 
ferdigbehandling etter sykehusopphold. 

• Palliativ behandling. 
• Personer med demenssykdom blir lett forvirret i dagens korttidstilbud på Nes sykehjem. 

Tilbudet til denne gruppen bør skilles ut i egen gruppe. 

Mål for tjenestene: 

Institusjonstjenesten skal ha godt kvalifisert personale med fokus 

på aktiv omsorg, kyndig behandling og respektfull pleie. 

Tiltak i planperioden: 

• Sykehjemmets hovedfunksjoner skal endres fra et botilbud til i mye større grad å tilby 
opphold med målrettet behandlings- og opptreningsopphold. Det skal fortsatt være 
langtidsplasser for de aller dårligste.  

• Personer som i dag får sykehjemsplass og som kan greie seg i bemannet 
omsorgsbolig skal gis tilbud der. Det gjelder blant annet personer med psykiske 
lidelser.  

• Langtidsplasser i sykehjem beholdes primært for alvorlig syke og døende. 

• Øke antallet korttidsplasser til spesifikk rehabilitering, observasjon og vurdering, 
korttidsplasser til avlastning, intermediærplasser og palliativ behandling. 

• Avlastningstilbudet til personer med demenssykdom skilles ut i egen gruppe.  
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ORGANISERING, DRIFT OG SAMARBEID 

 
Dagens organisasjonskart for helse- og velferdstjenestene 
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Organisasjonskartet viser en oversikt over alle virksomheter og avdelinger innen 
kommunalområdet helse og velferd. Omsorgsplanen omfatter alle omsorgstjenestene og de 
delene av helsetjenestene og kulturenheten som har felles brukere med omsorg.  
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Samarbeid på tvers 

Nes kommune er organisert etter en tilpasset 2-nivåmodell. En positiv konsekvens av denne 
modellen er at det er lettere å bli kjent med andre virksomhetsledere. Utfordringen er å få alle 
til å arbeide mot felles mål, spesielt å finne gode løsninger for brukere som betegnes å ligge i 
«gråsoner». Dvs. brukere som enten trenger tjenester fra flere virksomheter eller ikke 
umiddelbart kan defineres å tilhøre ansvarsområdet til en enkelt virksomhet. Utfordringen er 
både på system- og individnivå. Denne planen vil utfordre dagens innretning ved at de ulike 
virksomhetsområdene må arbeide mye tettere, for eksempel i forbindelse med den 
forebyggende innsatsen og for å sike intensjonene i samhandlingsreformen. Skal Nes kommune 
lykkes, må det tenkes og handles helhetlig. Prosessene (tjenestene) må sees på tvers og ikke 
stykkevis og delt.  

Samarbeid på tvers av tjenester, kommunegrenser og forvaltningsnivå er et overordnet mål for 
kommunens administrasjon, og må gjelde alle kommunens virksomheter. For å oppnå 
samarbeid på tvers er det avgjørende at alle behersker og forstår hva samarbeid er. Et mål i 
forhold til samarbeid er i fellesskap å gi riktig og faglig forsvarlig hjelp, til riktig tid, etter 
BEON prinsippet.  Det er mye effektivitet og ressursbesparelse i det. 

• I planperioden skal det gjennomføres lederopplæring fortrinnsvis sammen med 
kommunene i ØRU-regionen.  Samhandling på tvers som tema med blant annet 
følgende innhold: 
 

Samhandlingsreformen, utviklingen i sykdomsbildet i befolkningen og økt levealder, stiller 
stadig større krav til kommunens tjenester. Utviklingen krever faglig dyktige medarbeidere med 
god grunnleggende fagkompetanse og spisskompetanse. Samarbeid på tvers av avdelinger og 
virksomheter vil være nødvendig for å møte kompetansekravene. Virksomhetene må organisere 
personalressursene slik at dette blir mulig. Tid og rom for å jobbe og reflektere tverrfaglig skal 
innarbeides i arbeidsrutinene. I tillegg til at dette vil sikre faglig kvalitet i vil det skape 
interessante arbeidsplasser. Aktiv rekruttering av kompetente medarbeidere vil være viktig. 

• Det skal etableres faste tverrfaglige møter med fokus på god kommunikasjon, med 
ydmykhet og respekt for hverandres fagkultur. 
 

I forbindelse med samhandlingsreformen er det flere kommuner som har prosjekt, med 
prosjektmidler fra KS, som går på samordning av tjenester, samarbeid på tvers og behov for 
koordinering. De har konkludert med at det er viktig med samordning av tjenestene før 
tjenestetildeling. Enkelte kommuner har etablert en samordningsenhet i tilknytning til 
tildelingsenheten. De har et spesielt ansvar for at samarbeidet rundt bruker/familie fungerer og 
at de ulike tjenestene er koordinerte.  

• I planperioden skal det vurderes om Nes kommune vil ha nytte av en samordningsenhet 
i tilknytning til tildelingsenheten. 

• Individuell plan(IP) er et verktøy for samarbeid hvor brukermedvirkningen og 
koordineringsfunksjonen er sikret. Bruk av IP skal prioriteres i planperioden.  
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Kommunen har innført mål- og resultatstyring. Lederkontraktene legger vekt på resultatmål.  

• For å prioritere det tverrfaglige samarbeidet skal det utarbeides et eget målkort med 
målbare kriterier for samarbeid på tvers. 
 

Ledelse 

Når rammene, rollene og ansvarsfordelingen blir for uklare etterlyses den tydelige ledere og 
faste strukturer. På den andre siden vil klart definerte strukturer i virksomheter der 
produksjonen er kompleks og omskiftelige, slik som i omsorgstjenestene, kunne oppleves som 
en hemsko og hinder for samarbeid på tvers. 

Ledelse i omsorgstjenestene der målet er myndiggjorte medarbeidere, setter store krav til 
lederne. Den enkelte medarbeider befinner seg på ulike nivå og vil fungere best ut fra ulike 
lederstiler i forhold til personlighet, kompetanse og yrkeserfaring. Det tar tid og kunnskap å 
utvikle gode lederegenskaper. Ledere er også på ulike nivå, men alle vil ha behov for å 
videreutvikle seg i lederrollen. 

• Lederutvikling skal være en kontinuerlig prosess i lederteamet. 
• Virksomhetslederne skal ta ansvar for at allerede utarbeidede, gode samarbeidsstrategier 

for tverrfaglig samarbeid følges opp og revideres etter behov. 
 

Tildelingstjenesten 

For å sikre en rettferdig og riktig tjenestetildeling og for å ivareta brukernes rettssikkerhet skal 
også oppgavene knyttet til forvaltningen og vedtaksutformingen i hjemmetjenestene overføres 
til tildelingskontoret. Samtidig som tildelings- og vedtaksforvaltningen tas ut av 
hjemmetjenesten, må samarbeidet mellom tjenestene være så godt at fleksibilitet og nærhet til 
brukerne ivaretas. Undersøkelser10 som er utarbeidet av RO viser at gjensidig tillit og respekt 
mellom tildeler og utøver er avgjørende for at modellen skal fungere. I forbindelse med 
Samhandlingsreformen vil samarbeidet forenkles når hver kommune har en samordnet tildeling 
internt. 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) 

I Nes kommune foretas fordelingen av budsjettene mellom tjenestene ut fra historiske tall. For i 
framtiden å ha et mer kvalitetssikret og reelt grunnlag for fordeling av budsjettmidlene skal det 
i planperioden utredes konsekvensene av å innføre ISF. De kommunene som har gode 
erfaringer med systemet mener innføringen har gitt følgende resultat: 

• Større fleksibilitet. For eks. v/ vakanser får man etterbetalt. Nye brukere med 
omfattende behov vil gi endret budsjett ved neste revisjon av budsjettene. 

• Redusert årsverk etter innføring av arbeidslister ut fra brukerbehov. 
• Redusert merforbruk og bedre budsjettkontroll.  
• Oppleves rettferdig for ansatte – budsjett etter brukernes behov framfor historikk. 

                                            
10 KS Bestiller- og utførermodellen i pleie og omsorgssektoren – en veileder 
En kartlegging av kommuner og bydeler med bestiller- utførermodell. Rapport fra RO februar 2006. (Artikkel, Helse- og 
omsorgsdepartementet, 07.11.2006) 
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Haugesund kommune har laget en liste over forutsetningene som må være tilstede for en 
vellykket innføring av ISF: 

• Bestiller/tildeler-utførermodell. 
• Nærværende ledere! 
• Enhetsledere og fagansvarlige tar ansvaret og følger opp ansatte kontinuerlig. 
• Systematisk opplæring av alle ansatte i dokumentasjon via data. 
• Avvik må rapporteres systematisk. 
• Alt arbeid organiseres via arbeidslister (ingen dobbeltføringer). 
• Nær dialog og gode rutiner mellom tildelingstjenesten og utøvende tjenester. 
• Bestillerkontoret er bevisst sin kontrollfunksjon og den respekteres. 
• Stikkprøver og daglig kontroll. 
• IPLOS følges opp fortløpende av utøvende personell ved endringer hos bruker. 
• Lojalitet til systemet. Systematisk «internrevisjon», dvs. en person er ansvarlig for 

daglig å sjekke at det rapporteres i henhold til rutinene. Utøvende personell vet at det 
gjennomføres internrevisjon og får beskjed når noe må endres, men også ros når 
økonomi og systemer er bra. 
 

Mål for tjenestene: 

Omsorgstjenestene skal framstå som en helhetlig organisasjon 

preget av samarbeide med brukerne mot felles mål. 

 Tiltak i planperioden: 

• I planperioden skal det gjennomføres felles lederopplæring sammen med kommunene 
i ØRU-regionen med samhandling på tvers som tema. 

• Tid og rom for å jobbe og reflektere tverrfaglig skal innarbeides i arbeidsrutinene. I 
tillegg til at dette vil sikre faglig kvalitet i tjenestene, vil det skape interessante 
arbeidsplasser. Aktiv rekruttering av kompetente medarbeidere vil være viktig. 

• Det skal startes opp faste, tverrfaglige møter med fokus på god kommunikasjon, med 
ydmykhet og respekt for hverandres fagkultur. 

• I planperioden skal det vurderes om Nes kommune vil ha nytte av en 
samordningsenhet i tilknytning til tildelingsenheten. 

• Individuell plan(IP) er et verktøy for samarbeid hvor brukermedvirkningen og 
koordineringsfunksjonen er sikret. Bruk av IP skal prioriteres i planperioden.  

• For å prioritere det tverrfaglige samarbeidet skal det utarbeides et eget målkort med 
målbare indikatorer for samarbeid på tvers. 

• For å sikre en rettferdig og riktig tjenestetildeling og ivareta brukernes rettssikkerhet 
skal også oppgavene knyttet til forvaltningen og vedtaksutformingen i 
hjemmetjenestene overføres til tildelingskontoret. 

• I planperioden skal det utredes konsekvensene av å innføre ISF. Hensikten er å få et 
mer kvalitetssikret og reelt grunnlag for fordeling av budsjettmidlene. 
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TJENESTEKVALITET, ARBEIDSMILJØ OG 

KOMPETANSE 

Både i helsetjenestene og omsorgstjenestene vil det trenges tilgang på nytt personell, samtidig 
som tjenestene må ha fokus på å beholde og videreutvikle ansatte som blir i jobben lengst 
mulig. Det må derfor arbeides aktivt med kompetanseheving, rekruttering og ressursutnyttelse 
gjennom å arbeide smartere, være villige til å forsøke nye arbeidstidsordninger og bedre 
mulighetene til økte stillingsstørrelser. Målet er at tilgjengelig kompetanse skal kunne benyttes 
til beste for den enkelte bruker. Det fordrer enda større fleksibilitet fra alle tjenester enn det 
som er tilfellet i dag. Et annet forhold er å tydeliggjøre hva som er kommunale oppgaver og hva 
som ikke er det.  

• Det skal utarbeides målbare mål for tjenestene med sikte på å definere hva er gode nok 
tjenester i forhold til lovverk og forskrifter.  

• Der det er til fordel for brukerne skal det prøves ut alternative arbeidstidsordninger i 
samarbeid med de ansatte. 

• Det skal arbeides for å øke antall 100 %, for eksempel via alternative 
arbeidstidsordninger. 

God ledelse og godt arbeidsmiljø har stor betydning på flere områder: tjenestenes omdømme, 
hvor attraktive tjenestene er for nye medarbeidere, trivsel på arbeidsplassen, sykefravær og ikke 
minst for å beholde de ansatte. Et godt arbeidsmiljø er noe alle har felles ansvar for. Pleie- og 
omsorgstjenestene skal derfor ha fokus på forhold som bidrar til dette. Lederne er 
nøkkelpersoner i denne sammenhengen og må gis tid til å utøve ledelse overfor sine ansatte. 
Ledelsen av tjenestene er den viktigste enkeltfaktoren i gjennomføringen av denne planen. 

• Omsorgtjenestene skal være en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Fagfolk søker 
helst dit, der det er et godt fagmiljø og godt arbeidsmiljø.  

• Ansatte skal med rette kunne skryte av arbeidsplassen sin og kunne formidle kunnskap 
om helse- og omsorgstjenesten. 

• Det skal arbeides aktivt for at ansatte blir værende i sine jobber lengst mulig gjennom 
ulike seniortiltak. 

• Funksjonelle dataverktøy som har et akseptabelt brukergrensesnitt vil bli stadig mer 
påkrevet i planperioden. Det gjelder innenfor områdene internkontroll fagprosedyrer, 
rutiner for samarbeid på tvers, administrative prosedyrer og sikre nett for 
kommunikasjon mellom enhetene internt i kommunen, med helsetjenester andre 
kommuner og med spesialisthelsetjenesten. 

• Omsorgstjenesten skal ta i bruk funksjonelle programmer som holder mål i forhold til 
kommunens kravspesifikasjoner. 

• Alle ansatte skal gjennomføre pålagt opplæring i aktuelle databaserte systemer og følge 
vedtatte prosedyrer for rapportering.  

• Omsorgstjenesten skal utarbeide en plan med strategier og tiltak for hvordan informere 
befolkningen i kommunen om strategiene i planen.  
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Kompetanse 

I denne planen defineres kompetanse til å omfatte både teoretisk og praktisk kompetanse. Dvs. 
evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke i møte med komplekse krav, situasjoner og 
utfordringer med grunnlag i teoretisk kunnskap.  

Generelt er det mye kompetanse i kommunen på ulike områder. Brukerundersøkelsene viser at 
det er høy kompetanse når det gjelder føringer og prinsipper for god omsorg. Det er et generelt 
problem at andres kompetanse ikke etterspørres nok og dermed ikke blir benyttet. Kommunen 
har over år hatt egen kompetanseplan og deltar nå i KS- prosjektet «Flink med folk» med fokus 
på strategisk kompetanseplanlegging. Dette arbeidet knyttes sammen med målarbeidet og tar 
opp i seg kompetanseutfordringene framover. Det utarbeides  en rullerende kompetanseplan for 
helse og omsorgstjenestene som skal være et aktivt styringsredskap for lederne. Planen skal 
bygge på den politisk vedtatte omsorgsplanen 2013 – 2025. 

• Ansatte i omsorgstjenestene skal ha nødvendig kompetanse og oppfordres til 
videreutdanning innen fagområder som prioriteres i kompetanseplanen. 

• Ansatte skal delta i forskning, forsøk og utviklingsarbeid innen de ulike fagområder for 
å skape engasjement og interesse. 

• Det skal gjennomføres en kompetansekartlegging som viser den samlede 
kompetansebehovet  i tjenestene opp mot framtidens utfordringer. 
 
 

Tabell 18. Fagområder det er behov for økt kompetanse i planperioden 

Kompetanse, 
sykdomskategorier 

Kompetanse,  
Metodikk og 
fagområder 

Kompetanse,  
ledelse og forvaltning 

Psykiatri Spesifikk rehabilitering Lederutdanning  

Rus Hjemmerehabilitering Forvaltning av vedtak 

Demens Velferdsteknologi Informasjonsarbeid 

Livsstilssykdommer 

(kols, diabetes) 

Helsefremmende og 

forebyggende arbeid 
IKT 

Geriatri (inkl. fastlegene) Kosthold og ernæring  

Kreftomsorg Palliasjon  
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Mål for tjenestene: 

Omsorgstjenestene skal framstå som en framtidsrettet, attraktiv 

arbeidsplass med et høyt kompetansenivå som benyttes på tvers av 

enhetene til beste for den enkelte tjenestemottakeren. 

Tiltak i planperioden: 

• Det skal utarbeides målbare mål for tjenestene med sikte på å definere hva er gode 
nok tjenester i forhold til lovverk og forskrifter.  

• Der det er til fordel for brukerne, skal det prøves ut alternative arbeidstidsordninger i 
samarbeid med de ansatte. 

• Det skal arbeides for å øke antall 100 % stillinger, for eksempel via alternative 
arbeidstidsordninger. 

• Omsorgtjenestene skal være en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Fagfolk 
søker helst dit, der det er et godt fagmiljø og godt arbeidsmiljø.  

• Ansatte skal med rette kunne skryte av arbeidsplassen sin og kunne formidle det til 
omverdenen. 

• Det skal arbeides aktivt for at ansatte blir værende i sine jobber lengst mulig gjennom 
ulike seniortiltak. 

• Omsorgstjenesten skal ta i bruk funksjonelle dataprogrammer som holder mål i 
forhold til kommunens kravspesifikasjoner. 

• Alle ansatte skal gjennomføre pålagt opplæring innen IKT og følge de vedtatte 
prosedyrene i det daglige arbeidet.   

• Lederne skal i samarbeid utarbeide en rullerende kompetanseplan for helse og 
omsorgstjenestene som skal være et aktivt styringsredskap. Planen skal bygge på den 
politisk vedtatte omsorgsplanen 2012 – 2025. 

• Ansatte i omsorgstjenestene skal ha nødvendig kompetanse og oppfordres til 
videreutdanning innen fagområder som tjenesten har behov for. 

• Ansatte skal delta i forskning, forsøk og utviklingsarbeid innen de ulike fagområder 
for å skape engasjement og interesse. 

• Det skal gjennomføres en kompetansekartlegging som viser avdelingens 
kompetansebehov og kapital (gap-analyse). 
 



   

 

           Vedlegg 1 
 
Ulike typer teknologier innenfor velferdsteknologibegrepet 
Oversikt over ulike typer velferdsteknologiske teknologier ut i fra hvilke brukerbehov de kan 
møte. Beskrivelsen er delt inn i fire hovedkategorier: 

• Trygghets- og sikkerhetsteknologi. Dette omfatter teknologier som skal skape trygge 
rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarm er i 
dag den mest brukte løsningen i denne gruppen. 
 

• Kompensasjons- og velværeteknologi. Dette omfatter teknologier som bistå når f.eks. 
hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen omfatter også 
teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme. 

 
• Teknologi for sosial kontakt. Dette omfatter teknologier som bistår mennesker 

med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjonsteknologier. 
 

• Teknologi for behandling og pleie. Dette omfatter teknologi som kan bidra til at 
mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse, f.eks. ved kronisk lidelse. 
Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. med eller uten interaksjon med 
helsepersonell er eksempler på slike tekniske hjelpemidler. 

 
NOU 2011:11 har i vedlegg 1 en oversikt over ulike typer teknologier/produktområder som 
anses å sortere inn under begrepet velferdsteknologi. Oversikten er utarbeidet av InnoMed for 
Hagen-utvalget. 

 

Sykehjemsgruppen i Nes har utarbeidet en list over aktuelle hjelpemidler og 
velferdsteknologiske løsninger som er aktuelle for sykehjemmene.



   

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 
Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 

1 Mestringsperspektiv i omsorgstjenesten Ressurs 

behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
 

Tverrfaglig team bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
sykepleier som har ansvar for faglig kartlegging, gi massiv bistand og 
lære- og følge opp hjemmetrenere.  

1/1 
årsverk 

 
  x 

 

          

2 Nye brukere av hjemmetjenestene skal, etter kartlegging av behov, 
ha omsorgspersonell som bruker hverdagsmestring som metode. 

   x            

3 Utøvende personell skal få opplæring som hjemmetrenere.     x            

4 

Nes kommune skal sørge for at alle nye omsorgsboliger og 
institusjoner er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, 
kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. 
Krav for tilskudd fra Husbanken. 

  
 
 

x  

          

5 
Ansatte arbeider aktivt for å finne innovative løsninger på 
tjenesteorganiseringen slik at de teknologiske løsningene blir nyttige 
verktøy for ansatte og gir brukere og pårørende en bedre hverdag. 

  
 

 
x 

 
          

6 
Helse- og omsorgstjenestene har et spesielt ansvar for aktivt å sørge 
for systematisk informasjon om forebyggende og helsefremmende 
arbeid i alle kommunens planprosesser. 

   
x 

  
          

7 
Opprette en stilling som har spesielt ansvar for innovasjon og 
velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, 
eventuelt fellestiltak i ØRUregionen.  

1/1 
årsverk 

 
 x  

          

8 Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal inneha nok kunnskap på 
området til å kunne informere brukere og å være pådrivere i kom. 

  x             

9 
Helsestasjon for eldre. 1/1 

årsverk 
 

  x 
          

10 
Alle innbyggere over 75 år får tilbud om hjemmebesøk av helse-
søster for eldre. Hensikten er å gi informasjon og ev. bistand til 
tilrettelegging av bolig. Informasjon på kommunens hjemmeside. 

  
  

 
x 

          

 



 

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 
Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 

1. Mestringsperspektiv i omsorgstjenesten(forts.) Ressurs- 

behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
 

Kommunens webside er en sentral informasjonskilde for aktuelle 
tilbud og skal suppleres med informasjon om tiltak i kommunal og 
frivillig regi til bestemte målgrupper.   

 
x   

 

          

2 
Nes kommune skal øke satsingen på frisklivssentralen som motor i 
det forebyggende arbeidet. Helsetjenestens stillingsressurs skal økes 
til 1/1årsverk. 

 
 

x   
          

3 Helse- og omsorgstjenestene skal være en pådriver og informant i 
kommunens arealplanlegging. 

  x             

4 
Nes kommune skal øke satsingen på frisklivssentralen som motor i 
det forebyggende arbeidet. Helsetjenestens stillingsressurs skal økes 
til 1/1årsverk. 

 
  

 
 x 

          

5 
Eldresenteret er et viktig helsefremmende tiltak og har behov for 
utvidelse av virksomheten.  

0,6 
årsverk 

  
x 

 
 

 
          

6 
Dagtilbudet til eldre skal utvides og reorganiseres til mindre grupper ut 
fra den enkeltes behov.  

1/1 
årsverk 

  
x 

  
          

7 
Etablere et ambulerende dagtilbud med aktivitet i hjemmet for 
hjemmeboende yngre og eldre med demenssykdom i et fast 
samarbeid med frivilligsentralen. Tiltaket startes opp med 0,5 årsverk. 

0,5 
årsverk 

 
 

 
x 

          

8 Kommunen skal i planperioden vurdere å benytte konseptet om Grønn 
omsorg/inn på tunet for demente 

               

9 Utvide tilbudet til personer med psykisk- /rusproblematikk for å møte 
økt kommunalt ansvar for tjenester til denne gruppen fra 2016. 

    x           

10 
Det skal tilrettelegges tilbud til personer med lettere utviklingshemning 
ved å utvide antall dager med fritidsklubb og differensiere tilbudet. 

  
x  

 
 

          

 

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 



 

Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 
2. Hjemmetjenesten Ressurs-

behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
 

Netto driftsutgifter til hjemmetjenestene (utgjør 49,4 % i dag) skal i 
løpet av de neste 5 årene komme på nivå med gjennomsnittet for 
utvalgskommunene som er 56 %. 

 

 
 x  

 

          

2 
Antall ansatte i hjemmetjenestene skal økes gjennom omfordeling av 
personal ressurser fra institusjonene og eventuell redusert 
medfinansiering i kommunen. 

 

 

x   

          

3 
Kompetansen skal økes både innen fagspesifikke områder og 
tverrfaglige områder som samarbeid, tjenesteinnovasjon og 
hjemmerehabilitering. 

 
 

x   
          

4 Ansattes kompetanse skal brukes fleksibelt med utgangspunkt i 
brukerbehov. 

 
 

x  
 
 

          

5 
Utarbeiding av nye samarbeidsrutiner som følge av nye forskrifter for 
fastlegene, etablering av kommunal ø-hjelp, intermediæravdeling og 
ev. rehabiliteringsenhet i regionen.  

 

 

 
 
x 

 

          

6 Tjenestene skal systematisk følge opp kommunens kvalitetssystem.  
  

x 
  

          

7 Forprosjekt for et nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes med 
blant annet felles base for hjemmetjenesten. 

600’ 
 

x 
 

 
          

 

  



 

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 
Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 

3. Omsorgsboliger Ressurs- 

behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Opprette stilling for «husmor/miljøterapeut» ved Runnitunet   x             

2 
Fellesområdet ved Runnitunet gjøres om for å kunne brukes til 
matlaging, felles måltider og sosiale aktiviteter. 

500’ 
 

  x 
          

3 
Frivillige organisasjoner engasjeres til å drifte kafé og stå for sosiale 
aktiviteter. Røde kors og saniteten er inne pr. i dag. 

 
 

  x 
          

4 Helsehjelp og praktisk bistand ytes av Hjemmetjenesten som nå.  x              

5 
Nes Bo- og servicesenter omgjøres til alternativ boform for ulike 
målgrupper 

 
 

 x  
          

6 
Før leiekontrakten på 32 plasser til privat leietaker ved NBSS går ut 
skal kommunen utrede alternativ bruk av arealet.   

 
 x  

          

7 
Når framtidige boliger/bofellesskap bygges skal kommunen legge 
opp til fleksible driftsløsninger og innen forsvarlige grenser ta hensyn 
til stordriftsfordeler.  

 
 

x   
          

8 
En systematisk funksjonsinndeling skal vurderes for å bidra til 
effektive og hensiktsmessige løsninger i boligene  

 
x   

          

9 
Behovet for og tilpasning av bemanning, tjenester og kompetanse i 
boliger for personer med psykisk- og/eller rusproblematikk skal 
vurderes i planperioden. 

 
 

x   
          

10 

Med henblikk på personer med psykisk problematikk som i dag bor 
på sykehjem skal det utredes hvilke løsninger som er best egnet 
lokalisert til NBSS. Bemanning ut fra beboernes behov. 

 
 

x   

          

 



 

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 
Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 

4. Sykehjem Ressurs- 

behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 

 

Sykehjemmets hovedfunksjoner skal endres fra et botilbud på 
langtidsvedtak til i mye større grad å tilby opphold med målrettet 
behandlings- og opptreningsopphold. Det skal fortsatt være 
langtidsplasser for de aller dårligste. 

 

 
x    

          

2 
Personer som i dag får sykehjemsplass og som kan greie seg i 
annen bolig skal gis tilbud der (blant annet personer med psykiske 
lidelser). 

 
 

 x  
          

3 Langtidsplasser i sykehjem beholdes primært for alvorlig syke og 
døende, personer med demens i sen fase.  

  x             

4 
Øke antallet korttidsplasser til spesifikk rehabilitering, observasjon og 
vurdering, korttidsplasser til avlastning, intermediærplasser og 
palliativ behandling. 

 
 

x  
 
 

          

5 
Avlastningstilbudet til personer med demenssykdom skilles ut i egen 
gruppe  

 
 

 
 

x 
          

 
6 

Nes sykehjem blir det framtidige sykehjemmet, mens NBSS brukes 
til alternative boformer organisert under hjemmetjenesten. 

Minus  
5 -7 mill. 

 
x   

          

 

 

 

 

 

  



 

Tiltaksplan 2013 – 2025 Nes kommune 
Oversikt over tiltak / Når de skal iverksettes / ressursmessige konsekvenser 

5. Organisering, drift og samarbeid Ressurs- 

Behov 
År for igangsetting av tiltak 

         Beskrivelse av tiltak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
 

I planperioden skal det gjennomføres felles lederopplæring for ulike 
ledernivåer i regionen med samarbeid på tvers som tema. 200’ 

 
 

 x 
 

          

2 Tid og rom for å jobbe og reflektere tverrfaglig skal innarbeides i 
arbeidsrutinene.  

 x              

3 Det skal startes opp faste, tverrfaglige møter med fokus på god 
kommunikasjon, med ydmykhet og respekt for hverandres fagkultur. 

  x             

4 I planperioden skal det vurderes om Nes kommune vil ha nytte av en 
samordningsenhet i tilknytning til tildelingsenheten. 

  
 

 x           

5 
Bruk av IP som samordningsverktøy og brukermedvirkning skal 
prioriteres i planperioden.   x  

 
 

 
          

6 
For å prioritere det tverrfaglige samarbeidet skal det utarbeides et 
eget målkort med målbare mål for samarbeid på tvers.  

  
x 

  
          

7 
Oppgavene knyttet til forvaltningen og vedtaksutformingen i 
hjemmetjenestene overføres til tildelingstjenesten. 1/1 

årsverk 

 
x   

          

8 
For i framtiden å ha et mer kvalitetssikret og reelt grunnlag for 
fordeling av budsjettmidlene skal det i planperioden utredes 
konsekvensene av å innføre ISF. 

 
 

  x 

          

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våg Våg Våg Våg å tenke å tenke å tenke å tenke 

nytt!!nytt!!nytt!!nytt!!    


