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Gjennomføring av omstillingene og endringer i tjenestene i 
Helse og velferd Nes kommune  

 

Kort oppsummering av omstillingsarbeidet, status juni 2016  
 

 Utarbeide omsorgsplan, vedtatt i kommunestyret desember 2012 (se vedlegg nr. 1) 

 Prosjekt 1; Fra plan til realitet, oppstart september 2013 (se vedlegg nr. 2) 

 Drift og ressursanalyse gjennomført med konsulentbistand (se vedlegg nr. 3) 

 Prosjekt 2; Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid, oppstart januar 2015 (se vedlegg nr. 4) 

 Hverdagsrehabilitering i Nes (se vedlegg nr. 5) 

 Deltagelse i læringsnettverk HPH (i regi av KS)  

Hovedgrep og hovedmål i omstillingene 
 

1. Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på  

egenmestring 

2. Økonomisk balanse 

3. Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger 

4. Opprettholde dagens dekningsgrad ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for 

langtidsopphold og heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år 

Hovedstrategien i Omsorgsplan 2013-2025 «rett hjelp til rett tid» er at hjemmetjenesten skal være 
grunnpilaren i helse og omsorgstjenestene framover, dette i tråd med hovedprinsippene i 
samhandlingsreformen. I tillegg til fokus på mestringsperspektivet, med forebyggende og 
helsefremmende perspektiv, og fokus på egenmestring hos brukerne. 
 

Hvordan kom vi fram til disse hovedgrepene?  
 
Første fase – drifts og ressursanalyse gjennomført med konsulentbistand 
Prosjektgjennomføring 

 Prosjektgruppe – styringsgruppe 

 Forankring både administrativt og politisk gjennom dialogmøte og informasjon 

 Eksterne konsulenter som er involvert i hele prosessen inkludert gjennomføringsfase 

 
Tiltaksutvikling 

 Utviklet i tett samarbeid med ledere og tillitsvalgte og dialogmøte 

 
Prosessene i virksomhetene 

 Bemanningsplanlegging og reviderte budsjett 

 Skape heltidskultur 

 LEAN – prosessforbedring, «bestiller-utfører» - organisering 

 Tiltaksoppfølging  
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Resultatmål  
 

 Kommunalområdets drift skal tilpasses KOSTRA kommunegruppe 7- nivå, med 

utgangspunkt i 2013 resultat, i løpet av økonomiplanperioden  

 Tydelige tildelingskriterier og kvalitetsstandarder skal være vedtatt og innført som grunnlag 

for forventet tjenestenivå i Nes kommune  

 Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger skal være etablert i tjenestene 

 Ny samlokalisert struktur for heldøgnsbemannede botilbud skal være prosjektert og bygging 

skal være påbegynt. Målgruppen er primært de som er dagens sykehjemsbrukere på 

langtidsopphold.  

 Kompetansebehovene skal være kartlagt og plan for realisering iverksatt 

 Bemanningsløsninger og turnusplaner skal være tilpasset robuste fagmiljøer og 

stordriftsløsninger, samt møte behovet for brukerorienterte tjenester 

 Adekvate styringsdata og KPI-er er utviklet og tatt i bruk rutinemessig i tjenestene 

 Rutiner for beregning av enhetskostnader er utviklet og system for styring ved hjelp av 

enhetskostnader er tatt i bruk 

 LEAN-konseptet er innført som forbedringsmetodikk i kommunalområdet generelt  

 Tjenestene i Helse og velferd har en hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering  

 Kommunalområdet har et utviklende og godt arbeidsmiljø med tydelig og inkluderende 

ledelse og aktiv personal- og kompetanseutvikling 

 Brukere av helse- og omsorgstjenester i Nes kommune opplever et forutsigbart og individuelt 

tilpasset tilbud som er basert på å bevare den enkeltes ressurser og legge til rette for 

egenmestring 

 Tjenestetilbudet er basert på BEON-prinsippet og data for dimensjonering på 

omsorgstrinnene er tilgjengelig 

 Omfordelt ressursbruk mellom institusjonsomsorg og hjemmetjenester i henhold til 

omsorgsplanen, eventuelt reviderte måltall som fremkommer i driftsanalysen 

 
 

Effektmål  
 

 Samordnet helse- og omsorgstjeneste med kostnadseffektiv drift og organisering med 

kapasitet og kompetanse til arbeidsdeling og fleksible løsninger – effektiv og fleksibel 

ressursutnyttelse 

 En kultur for kontinuerlig forbedring og prosesseffektivisering innen kommunalområdet ved at 

LEAN gjennomgående er tatt i bruk som metodikk  

 Ansatte opplever gode arbeidsforhold og innehar relevant kompetanse til å møte 

morgendagens krav til en moderne omsorgstjeneste 

 

Prosjektorganisering 
 
Prosjektet har vært organisert med prosjektleder i 100 % uten prosjektgruppe. Prosjektstøtte har 
vært innhentet fra ekstern konsulent. Det er opprettet styringsgruppe for prosjektet: rådmann, 
kommunalsjefene, strategi- og utviklingssjef og personal- og organisasjonssjef (fra august 2015). 
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Referansegruppe med hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorg. Delta, NSF, NFF, NETF og Fagforbundet 
og hovedtillitsvalgt. I tillegg representanter fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
 

Prosjektøkonomi 
 
Prosjektet har hatt rammer fra fond.  
Detaljene ligger i prosjektoppdraget.  
Midler til innføring av LEAN ligger også i prosjektet. 
 
 

Nes kommunes utfordringsbilde, også videre fremover 
 

 Lavere skatteinngang og et inntektsnivå i 2013 som er 8,4 % lavere enn landsgjennomsnittet 

(7,8% i 2014) 

 Behovet for pleie og omsorgstjenester er i 2013 5,7 % lavere enn landsgjennomsnittet, jmf. 

kriteriesettet for rammetilskuddet til KMD (3,7% i 2014) 

 I praksis betyr dette at Nes må drifte tjenestetilbudet med 14,1 % lavere kostnadsnivå for å 

komme på nivå med kommunegruppen (11,5% i 2014) 

 Nes kommune driver ca. 20 mill. kroner dyrere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 7 i 

2013 (ca. 24 mill. kr i 2014) 

 Teoretisk innsparingsmål for omstillingsprosjektet er å tilpasse driften på nivå med 

gjennomsnittet for kommunegruppe 7 i løpet av økonomiplanperioden 2015-2018 

 
 

Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på 
egenmestring 
 

 Hovedstrategien i Omsorgsplan 2013-2025 Rett hjelp til rett tid 

 Hjemmetjenester er grunnpilaren i framtidens helse- og omsorgstjenester 

 Dreiningen er tråd med statlige føringer og intensjonen i Samhandlingsreformen 

 Økt satsing på tidlig innsats og hverdagsrehabilitering – sikre at innbyggerne i Nes kan leve 

lengst mulig i eget hjem (strategi i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030) 

 Redusere antallet institusjonsplasser for å gjennomføre omfordelingen av ressurser og 

nødvendig aktivitetstilpasning til økonomiske rammer 

 Tilpasse Nes sykehjem til fremtidens behov for spesialplasser og korttidsplasser og dreie 

hovedfunksjonen fra botilbud til behandlings- og opptreningstilbud med økt andel 

korttidsplasser og gjennomstrømning 

 
 

Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger 
 

 Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter er sentrale virkemidler: 
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- for å møte fremtidig vekst og behov 

-  for å utnytte kapasitet og skape synergier 

- for i større grad sikre kostnadseffektive og økonomisk bærekraftige tjenester 

 

 Sammenhengen mellom utviklingen i kostnader og produksjon 

- Stordriftsfordeler gir robuste bemanningsløsninger og mulighet for fleksible 

arbeidstidsordninger 

- Bedret mulighet for å skape en heltidskultur med høyere kvalitet på tilbudet, større 

stillingsstørrelser og fordeling av ugunstig arbeidstid (helg og natt) på flere ansatte 

 
 

Helse- og velferdssenter samlokalisert med omsorgsboliger 
 

 Samle store tjenester med tilknyttede aktivitets- og servicefunksjoner og egnede boenheter 

(med heldøgns bemanning): 

- Administrasjon til hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten, og evt. ergo/fysio, 

psykiatri- og rustjenesten  

- Dag- og aktivitetstilbud for alle tjenestene 

- Hjelpemiddellager 

- Servicesenter for velferdsteknologi 

- Kafetilbud 

- Etc. (for eksempel samarbeid med frivillig sektor) 

 Stort nok til å huse flere ulike aktiviteter i tillegg til administrasjonslokaler (kontorer og 

møterom)  

 Avgjørende at det er samlokalisert med første byggetrinn av omsorgsboligene (samdrift og 

stordriftsfordeler) 

 
 

Opprettholde dagens dekningsgrad  
 
(17 % som måltall) ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for langtidsopphold og 
heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år 
 

 Beregnet behov for 336 heldøgns bemannede omsorgsplasser/boliger i 2040 dersom 

dekningsgrad på 17 % skal opprettholdes 

 Må planlegge og utvikle alternativer til langtidsopphold i institusjon 

 Boligstrategi som ser institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning i 

sammenheng/som en ressurs 

 Dialogmøte/markedsdialog om helse- og velferdssenter inkludert 48 omsorgsboliger med 

heldøgns bemanning 

 Beregnet behov for totalt 493 differensierte botilbud i 2040 dersom dekningsgrad botilbud 

over 80 år på 25 % skal opprettholdes 
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Oppsummering av gjennomførte tiltak så langt 

 
Tilpasse tjenestetilbudet til økonomisk ramme kostragruppe 7 

 Reduksjon av institusjonsplasser 
o Redusere langtidsplasser 
o Avvikle et sykehjem  

 
Dreining av tjenestetilbudet fra institusjon til hjemmebaserte tjenester 

 Etablering av bemannede omsorgsboliger 

 Øke antall korttidsplasser 

 Felles personalbase Hjemmetjesten 

 Opprettholde dagens dekningsgrad på 17%  
 
Informasjonsstrategi 

 Oppdatert informasjon på kommunens nettsider 

 Gjennomføring av folkemøter 

 Pressekonferanser 

 Stormøter og avdelingsmøter 

 Samarbeidsmøter med TV  
 

Tildelingskriterier 

 Gjennomgang og politisk godkjenning 

 Informasjon til Nesbuen  
o Kortversjon av kriteriene  
o Informasjon på innbyggerportalen 

 Etablering av tildelingsutvalg 

 Ny møtestruktur 

 Reduksjon av små vedtak  
 
Helhetlig pasientforløp (HPH)  

 Hjemmetjenesten 

 Institusjon 

 Miljøarbeidertjenesten 

 Psykiatri og avhengighet 

 Ergo- og fysioterapiavdelingen 

 Fastlegene 

 Sykehus 
 
Herdagsrehabilitering 

 Innføring av hverdagsrehabilitering som ideologi og metode 
 

Kompetanse  

 Opplæringstiltak knyttet til alle delprosjektene 

 Lederopplæring  
 
LEAN metodikk for gjennomgang av rutiner 

 Korttidsforløpet 

 HPH 

 Sykefravær 

 CosDoc (fagsystem)  
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Veien videre for hovedområdene 

 

 IKT – effektiv utnyttelse, enhetlig registreringspraksis, opplæring og muligheter til relevant 

styringsdata 

 Boligstrategien 

 Organisering av virksomhetene 

 Velferdsteknologi 

 Videreutvikle heltidsprosjektet 

 Rekrutteringsstrategi 

Satsingområder 
 

 Fokus på Lean og arbeidsnærvær (Nes har over tid hatt et høyt sykefravær)  

 Rulering av Omsorgsplan  

 Eget prosjekt på samlokalisering av omsorgsboliger og helse- og omsorgstjenester er 
etablert  

 
 
Status juni 2016 
 

 Hjemmetjenesten har fått økte resurser 

 Andelen med høgskoleutdannet personeller økt på sykehjem, hjemmetjenesten og 
miljøarbeidertjenesten. Andelen fysio- og ergoterapeuter er også økt.  

 Siste året (fra 2015) har man sett effekt av omstillingen ved at merforbruk er snudd til 
mindreforbruk.   
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Oversikt over gjennomførte og planlagteaktiviteter på virksomhetsnivå   

 

• opplæring av saksbehandelere 

• deltagelse i bestillernettverk Romerike  

• publikumsinfo - tildelingskristerier 

• restanser vedtak og reduskjson av vedtak 

• effektive møter 

• bedre brukav cos doc og statestikk  

Tildelingsenheten 

• øke andel høyskoleutdannede 

• tilpasse avd til spesialfelt  (KAD, palliasjon, demens, 
somatikk mm) 

• korttidsforløpet 

• styrke internt samarbeid, bygge kompetanse 

• nærværsarbeid 

Institusjonstjenesten 

• HPH i alle avd 

• hverdagsrehabilitering 

• heldøgnsboliger 

• dagtilbud  

• organisering, kompetanse, fordeling av ressurser 
 

Hjemmetjenesten 

 

 
• øke andel høyskole utdannede, rekrutteringstiltak 

• oppstart nytt botilbud 

• kartlegge potensielae for økt samdrift 

• hverdagsrehabilitering 

• samle kommunal avlastning 

• utvide dag og aktivitetstilbud, som alternativ til tilbud i egen 
bolig  

 
 

 

Miljøarbeidetjensten 

• innrette tjeneseten for fremtiden 

• redusere antall vedtak 

• hensiktsmessig organisering av boligsosial oppfølging? 

• gjennomgang av hele psyk tjenesten ifht fremtidens behov 

• ruspolitisk handl plan  

• bemannede boliger 

• behov for difr. dagtilbud og tiltaksplasser 

Psykisk helse og 
avhengighet 

 

 
• hverdagsrehabiliteringsteam innføre hverdagsgsrehabi alle 
tjenester 

• økt fokus på tidlig innsats 

• HPH 

• opplæring av ansatte i hjemmetjenesten spesielt 

• motiverende intervju  

• utarbeide veileder for ansatte og publikum  
 

 

 

Ergo- og fysioterapi 

• daglegevakt 

• obs seng 

• blodprøver for legevakt, institusjon og hjemmetjenesten  
Legevakt 

• prosjektgruppe 

• arbeidsgruppe 

• kompetansebygging, opplæring i kliniske observasjoner  

• legedekning, behandlingsplaner og utstyr   

KAD 


