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1 Sammendrag  
 
 
Hensikten med denne planen er å styre helse- og omsorgstjenestene i Lunner kommune i 
den retningen nasjonale- og lokale myndigheter ønsker, og ut fra de behov tjenestene 
kjenner til, som vil være nødvendige.  
 
I årene som kommer vil det bli knapphet på ressurser, både menneskelige og økonomiske. 
Dette betyr at vi må tenke nytt for mange av de utfordringene vi står ovenfor som krever 
nye løsninger.  
Begrepet innovasjon kan oversettes med nytenkning og nyskapning, men innovasjon blir 
det kun hvis det som utvikles er nytt, nyttig og blir nyttiggjort. Med innovasjon tenker vi 
både innføring av velferdsteknologi, ny tenkning rundt organisering av tjenestene og 
hvordan vi kan samhandle med brukere, pasienter, pårørende og innbyggere. Forskning 
viser at brukerne er den viktigste driveren for innovasjon. Hva kan vi lære av brukernes 
erfaringer, deres behov, deres liv og hva som virker best for dem? Og hvordan kan vi legge 
til rette for at ansatte i helse- og omsorgstjenestene blir viktige aktører for nytenkning? 
Kommunen må også utnytte kompetanse og kapasitet i råd, brukerutvalg, 
brukerorganisasjoner, politiske utvalg og komitèr, samt frivillige organisasjoner på en 
bedre måte enn det som er gjort til nå.  
 
I arbeidet med å revidere kommunedelplan omsorg 2017-2020 har ansatte bidratt inn i 
arbeidet, gjennom personalmøter, medbestemmelsesmøter og egne møtearenaer for dette 
arbeidet (blant annet tjeneste optimal dager i mars 2016).  
Planen har underveis vært til behandling i eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, helse- og omsorgkomitèen og formannskapet. 
Planen har vært tilgjengelig på kommunens hjemmesider i perioden juni – september 2016, 
og vært ute på høring i samme periode. 
 
Helse- og omsorgstjenestene er sammensatt og komplekse. Det er viktig for tjenestene at 
innbyggere, brukere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere har tillit og 
trygghet til tjenestene. Samtidig ser vi behovet for å møte morgendagens utfordringer på 
en ny måte, som er forsøkt ivaretatt i planen og i tiltakene. 
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2 Plan og overordnet strategi for området 
 
Visjonen til helse – og omsorgstjenesten i Lunner kommune er: 
 

SAMMEN FOR Å SKAPE DE GODE DAGENE! 
 
Hovedmålet for helse- og omsorgstjenesten i Lunner er: 
 

«Å tilby trygge, helhetlige og koordinerte omsorgstjenester, og å legge til rette for  
størst mulig delakelse til tross for sykdom og funksjonstap, slik at brukere og pasienter 

oppnår best mulig livskvalitet » 
 
Vi har som prinsipp å gi tjenester på laveste effektive omsorgsnivå (LEON). 
 
Helse- og omsorgstjenestene har hatt et for stort fokus på behandling og pleie, framfor 
tjenester som er innrettet på forebygging og tidlig innsats for å minske grad av uhelse og 
sykdom. Det er et mål å utvikle tjenester som har fokus på at den enkelte i størst mulig 
grad får muligheten til å ta ansvar for eget liv og egen helse. Kommunale tjenester skal 
bygge opp under deltakelse i skole, fritid, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse generelt.  
 
Vi ønsker i framtiden å legge vekt på følgende strategiske prinsipper:  
 

 Tilrettelegge for mestring og deltakelse 

 Prioritere tidlig innsats 

 Organisere botilbud på ulike nivå 

 Få god samhandling i alle ledd 

 Forsvarlighet, verdighet og profesjonalitet legges til grunn for all tjenesteutførelse 

 

2.1 Planens struktur  
Kommunedelplan omsorg tar utgangpunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og er en delplan 
under denne. Den viser strategier og mål for en helhetlig innsats rettet på helse- og 
omsorgsområdet. Kommunedelplanen konkretiseres og følges opp i en handlingsplan som i 
Lunner kommune har et 4-årsperspektiv. Denne rulleres årlig.  
Kommunedelplanen viser kommunens innsats rettet mot helse og omsorg, ved disse 
virksomhetsområdene: 
 

 Lunner Omsorgssenter (LOS) 

- Sykehjem 

- Hjemmebaserte tjenester 

- Dagaktivitet for eldre 

- Fag- og utviklingsenheten for helse og omsorg 

- Kjøkken 
 

 Tilrettelagte tjenester (TT) 

- Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

- Boliger psykisk helse 

- Kontoret for psykisk helse 

- Dagaktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

- Dagaktivitet for mennesker med nedsatt psykisk helse 

- Tildelingskontor/forvaltning av helse- og omsorgstjenester 
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Planen gir også føringer for andre aktører og virksomhetsområder som berører helse og 
omsorg. Samarbeid med pårørende, frivillige organisasjoner, statlige-, fylkeskommunale- 
og kommunale tjenesteområder, samt private samarbeidspartnere er viktig for å lykkes 
med målsettingene.  

 

2.2 Sentralt lovverk 
Området helse- og omsorg i kommunal virksomhet er særlig berørt av følgende lovverk: 
 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  LOV-2015-06-19-65 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter    LOV-2015-05-22-32 

 Lov om folkehelsearbeid      LOV-2015-12-18-121 

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer    LOV-2015-12-18-121 

 Lov om helsepersonell m.v.      LOV-2015-12-18-121 
 
Med tilhørende forskrifter, der de viktigste er: 
 

 Forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud (2015) 

 Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2012) 

 Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) 

 Psykisk helsevernforskriften (2011) 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering (2011) 

 Verdighetsgarantiforskriften (2010) 

 Legemiddelforskriften (2009) 

 Forskrift om legemiddelhåndtering (2008) 

 Forskrift om IPLOS-registret (2006) 

 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (2005) 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2003) 

 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene (2002) 

 Forskrift om pasientjournal (2000) 
 
 

I tillegg til føringene som blir gitt i lov og forskrift er det utformet en rekke planer og 
veiledere som utdyper kommunene og helseforetakenes ansvar.  
 
 
 

2.3 Sentrale satsninger og omstillinger 

I denne planperioden er det varslet fokus og satsning på områder som vil berøre 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det nevnes blant annet: 
 

 Folkehelsearbeidet 

 Omsorg 2020 

 Allmennlegetjenester 

 Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Psykisk helse og rus, med opptrappingsplan rus 

 Habilitering og rehabilitering, med opptrappingsplan rehabilitering 

 Helseberedskap og smittevern 

 Personell og kompetanse 
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Jmf. Nasjonale mål og prioriterte områder for 2015, 03/2015 – IS-1/2015, Helsedirektoratet 

 
I følge nasjonale mål skal alle i Norge ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester 
uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes 
livssituasjon. Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til god helse, og forebygging av 
sykdom.  
Gjennom samhandlingsreformen skal vi forebygge mer, behandle tidligere og samhandle 
bedre. Reformen forutsetter en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene og stiller økte krav til kapasitet og kompetanse. Både juridiske og økonomiske 
virkemidler tas i bruk. Samhandlingsreformen utfordrer kommunen på prioritering og 
organisering. 
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet skal styrkes. Folkehelsearbeidet skal være 
helhetlig og sektorovergripende. Lokale helseutfordringer skal kartlegges og det planlegges 
tiltak ut fra disse.  
Ellers er det nasjonale føringer på at habilitering og rehabilitering, brukermedvirkning- og 
involvering, og avtalte og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
helseforetak skal prioriteres. 
 
Nasjonale myndigheter peker særlig på følgende nasjonale hovedutfordringer i årene 
framover: 
 

1. Det blir flere yngre brukere med nedsatt fysisk- eller psykisk funksjonsevne 
2. Det blir flere eldre kombinert med en knapphet på tjenesteytere 
3. Det trengs bedre medisinsk tverrfaglig samarbeid for å sikre koordinerte tjenester 
4. Det er behov for å forebygge og begrense mer – og behandle mindre 
5. Det må legges mer vekt på aktivitet i omsorg, og på å møte psykososiale behov 

 

2.3.1 Status helse- og omsorgstjenestene i Lunner per 2016 

Tildelingskontoret og fag- og utviklingsenheten yter tjenester til hele helse og omsorg. 
Fag- og utviklingsenheten startet opp 1. juni 2016 og er en tverrfaglig gruppe som skal 
være både en strategisk og utøvende enhet. Her inngår blant annet BPA, omsorgslønn, 
støttekontakter, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, koordinatorfunksjoner og 
hverdagsrehabilitering, samt helserelatert IKT. 

 
Lunner omsorgssenter 
Lunner omsorgssenter består av sykehjemmet med til sammen 55 plasser, 
kjøkken/kommunekantine, vaskeri, kommunalt hjelpemiddellager, dagsenter, fag- og 
utviklingsenheten og hjemmetjeneste.  

 Av sykehjemmets 55 plasser er 14 plasser tilrettelagt for pasienter med kognitiv 
svikt og demens sykdom (Rosen), 7 plasser er forbeholdt pasienter på 
korttidsopphold og avlastningsopphold, og de øvrige 34 plassene er somatiske 
langtidsplasser. Det er ytterligere mulig å ta inn to pasienter på overbelegg. 

 Dagsenteret gir tilbud til 12 dagpasienter daglig – 4 dager i uken. 

 Avdeling Kjøkken LOS produserer måltider for sykehjemmets pasienter og 
hjemmeboende som trenger det, etter vedtak. Kommunekantina på Lunner rådhus 
er organisert under avdeling Kjøkken LOS. 

 Hjemmetjeneste yter helsehjelp og praktisk bistand til innbyggere i alle 
aldersgrupper, fra barn til eldre. Per oktober 2016 utføres det 170 vedtak på 
hjemmesykepleie og 98 vedtak på praktisk bistand.  

 Sykehjemmet har 17 timer lege i uka (2016), hvorav 5 timer er ved turnuslege. 
Dette gir en dekningsgrad på 0,24, som er er langt under landsgjennomsnittet.  
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Tjenesten har for 2016 et budsjett på 60 375 642 kr (LOS) og 14 657 731(Fag- og 
utviklingsenheten). Antall ansatte er 145 personer fordelt på 98 årsverk. 
 
Tilrettelagte tjenester 
Tilrettelagte tjenester yter tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og nedsatt 
psykisk helse. Følgende tjenestetilbud utføres: 

 Kontor for psykisk helse 

 Dagtilbud Tunet (psykisk helse) 

 Tomtervegen omsorgsboliger (psykisk helse) – 13 plasser 

 Dagaktivitetssenteret søndre for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 25 plasser 

 Frøystadtunet boliger (nedsatt funksjonsevne) 15 plasser (herav 13 i bruk) 

 Harestua boliger (nedsatt funksjonsevne) – 12 plasser 

 Harestua avlastning – 6 plasser (herav 2 i bruk) 

 Barnebolig – 2 plasser (herav 1 i bruk) 
 
Flere av våre brukere er ressurskrevende, og for 2015 mottok vi 13.759.000 i refusjon fra 
staten innenfor ordningen «refusjon for ressurskrevende brukere».  
Tjenesten har per 2016 et budsjett på 66.358.328 kr. Antall fast ansatte er 136 personer. 
Inntekten/refusjon for ressurskrevende brukere blir lagt til fratrekk på virksomhetens 
budsjett ved årets slutt.  

2.3.2 Status nasjonale hovedutfordringer for Lunner kommune 

Det blir flere yngre brukere med nedsatt fysisk- eller psykisk funksjonsevne 
Yngre brukere defineres som mennesker under 67 år. Lunner kommune vil framover få nye 
unge brukere både innenfor Lunner omsorgssenter og Tilrettelagte tjenester. 
Hjemmetjenesten har de siste årene fått en økning i antall yngre brukere. Endret tilbud og 
behov har endret etterspørselen etter tjenester. Pr 2016 er 18, 2 % av 
hjemmetjenestemottakere under 67 år. 
Vi har per 2016 ikke bemannede omsorgsboliger for eldre i Lunner , som utgjør en mangel i 
omsorgstrappen. Dette er nå under realisering med vedtak om å bygge Kildal 
omsorgsboliger på Roa, og nye omsorgsboliger tilknyttet det nye helse- og omsorgssenteret 
som er planlagt bygd på Harestua. 
For mennesker med nedsatt funksjonsevne og innenfor psykisk helse er omsorgsboliger med 
bemanning gjeldene. Det er bygget to nye flotte omsorgssentre; Harestua bolig- og 
avlastning og Frøystadtunet. Men vi mangler tilbudet for de som ikke trenger heldøgns 
bemanning. For å unngå kostnadskrevende heldøgns bemannede boliger bør det igangsettes 
et tilbud om boveiledning og/eller miljøarbeidertjeneste som bistår denne brukergruppen. 
Dette vil i større grad fremme mestring og sosialt liv, og hindre ensomhet, angst og 
utrygghet. 
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Det blir flere eldre kombinert med en knapphet på tjenesteytere 

 

 
Figur 1 - Befolkningsutvikling og demografi 

 
 
Vi har et stabilt antall eldre per 2016, men vil få en kraftig økning i antall eldre over 67 år 
fra 2020. Likevel har antall brukere over 67 år fordoblet seg i Norge siste 15 år.  
Som følge av den demografiske utvikling vil demenssykdommer øke i årene framover, fordi 
forekomst av demens øker med alderen. Høy alder er i seg selv den viktigste ”risikofaktor” 
for utvikling av demenslidelser. Rundt 78 000 personer i Norge har en demenslidelse. 
Beregninger viser at de har en gjennomsnittlig sykdomsvarighet på 8,1 år.  Årlige kostnader 
til helse- og omsorgstjenester for pasient med demens er 358 000 kroner pr pasient. Det 
betyr totalkostnad for hele landet på 28 milliarder kroner per år. Da har vi ikke tatt med 
innsatsen fra pårørende. Undersøkelser viser at 99% av personer med demens får 60 – 85 
timer hjelp i måneden fra pårørende. Hvor det rett før innleggelse er oppe i 160 timer. 
(Nasjonal prosjektrapport Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens –REDIC -, som Lunner 
kommune har deltatt inn i). 

 
Antall personer med demens i Lunner anslag for 2015 og for 2030 (prevalens): 

Aldersgruppe 
Antall personer 

med demens 2015 

 
Antall personer 

med demens 2030 
Prevalens, 

anslag: 

67-79 år 32 50 3,5 % 

80-89 år 70 133 25,0 % 

90+ 23 27 40,7 % 

Sum: 124 210  
Tabell 1Antall personer med demens i Lunner fremover, anslag 

Som det framgår av Tabell 1, vil det i 2030 være rundt 210 personer med demenssykdom i 
Lunner. Beregninger viser at det fra 2015 til 2030 vil være en økning med 86 personer med 
demenslidelser i Lunner kommune. Dette er en økning på 53 % fra i dag (kilde: Nasjonalt 
kompetansesenter for Aldring og Helse).  
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Lunner har gjennom mange år satset på å styrke kompetansen knyttet til demensomsorg. 
Vi erkjenner likevel at vi har utfordringer knyttet til å bruke denne kompetansen på best 
måte; rett kompetanse på rett sted. Videre har helse- og omsorgstjenesten en godt voksen 
gruppe ansatte, hvor svært mange vil gå av med pensjon på samme tidspunkt. Her har vi 
kun tiden og veien til å gi kompetanse til de vi har, rekruttere yngre medarbeider og satse 
videre på kompetansehevende tiltak.  
 
Det trengs bedre medisinsk tverrfaglig samarbeid for å sikre koordinerte tjenester 
Lunner kommune har inngått samarbeidsavtale med Helse Øst, Sykehuset Innlandet både 
innenfor somatikk og psykisk helsevern. Vi kjøper kommunal akutt døgnplass, somatikk 
(KAD) fra Gran kommune. Og fra 01.01.17 skal dette også tilbys pasienter fra 
psykisk/helse/rus. Det er behov for å få til en bedre utnyttelse av dette tilbudet framover. 
Organisering av en felles Fag- og utviklingsenhet er et tiltak for å styrke den interne 
tverrfaglige innsatsen i helse- og omsorgstjenestene i Lunner. Det er behov for å styrke 
samarbeidet og samhandlingen med fastlegene. 

 
Det er behov for å forebygge og begrense mer – og behandle mindre 
For å møte morgensdagens omsorgsbehov er det behov for å øke ressursinnsatsen på 
forebyggende arbeid, og til å styrke innbyggerne til økt egenomsorg. Hele tjenesteforløpet 
må utfordres i forhold til å endres fra en mer tradisjonell tilnærming som passiviserer, til å 
ha fokus på aktiv deltakelse og «hva er viktig for deg».  
Vi opprettet i 2012 et innsatsteam, og vi innførte Hverdagsrehabilitering som arbeidsmåte i 
februar 2015. Dette arbeidet går nå videre gjennom Fag- og utviklingsenheten som skal 
være en strategisk og utøvende enhet. Innsatsteamressursene er flyttet inn i enheten. Den 
skal være en motorgruppe for hele omsorgstjenesten i forhold til å implementere nye 
måter å arbeide på. Her kan nevnes: 

 Bidra til styrking av helhetlige, trygge og koordinerte bruker- og pasientforløp og 
fokus på tidlig innsats. 

 Utvidelse av dagens hverdagsrehabiliteringstilbud til å gjelde en større 
brukergruppe.  

 Implementere hverdagsmestring som tankesett i hele tjenesten og på den måte 
ivareta brukerinvolvering bedre. 

 Implementere omsorgsteknologi som en naturlig del av tjenesten.  

 Øke fokus på frivillig arbeid. 
 
Tildelingskontoret tildeler tjenester for hele helse- og omsorgstjenesten. De vil få en 
nøkkelrolle fremover i forhold til å tildele tjenester etter kriterier for aktiv deltakelse hos 
den enkelte bruker og pasient og tverrfaglige vurderinger. Dette fordrer et tettere 
samarbeid med den tverrfaglig sammensatte Fag- og utviklingsenheten og øvrige tjenester 
fremover for å lykkes.   
 
Det må legges mer vekt på aktivitet i omsorg, og på å møte psykososiale behov 
Gode møteplasser er viktig for å ivareta psykososiale behov hos innbyggerne våre. Per 2016 
har vi 12 dagaktivitetsplasser på LOS per dag (4 dager i uken). Dagsenteret er en viktig 
tjeneste som bidrar til at mennesker med somatisk sykdom og/eller demens sykdom kan 
klare å bo hjemme så lenge som mulig, og for at pårørende med tyngende 
omsorgsoppgaver i hjemmet får nødvendig avlastning.  
 
Implementering av hverdagsmestringstanken i hele tjenesten sammen med utvidet tilbud 
om hverdagsrehabilitering er tiltak som styrker innbyggernes evne til å være mer aktiv i 
eget liv og helse så lenge som mulig.  
 
Mandagskafeen holder til på LOS hver eneste mandag, og har mange besøkende.  
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Bergosenteret har åpent seniortilbud hver torsdag og mange andre aktiviteter for eldre 
gjennom uken i regi av Frivilligsentralen med flere.  
Dagsenteret har behov for å kunne gi tilbud til flere brukere, men dette lar seg ikke gjøre 
på grunn av plassmangel. Dette vil vi kunne løse ved hjelp av planlagte nybygg; Kildal 
omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua.  
 
Gamle og uhensiktsmessige bygg, og for liten plass, skaper i dag utfordringer i forhold til 
hvordan vi får brukt ressursene våre. Ved å bygge tilrettelagte omsorgsboliger og nytt 
moderne helse- og omsorgssenter ser vi at vi vil kunne organisere tjenesten vår på en mer 
kostnadseffektiv måte. 
 
Dagaktivitetstilbudet på Tunet (psykisk helse) har utvidet tilbudet sitt i løpet av 2015 etter 
man kom inn i nye lokaler. Tilbudet er nå åpent 3-4 dager i uken. Noe av tiden er åpent for 
alle, mens vi har lagt mer vekt på å tilby gruppeaktiviteter, som er planlagt og iverksatt 
sammen med brukerne. Dagaktivitetssenteret Tunet har fokus på at tilbudet er lagt opp 
etter prinsippet for salutogonese, der det fokuseres på at menneskets evne til tilpasning 
for å øke mestring, helse og velvære, og det som bidrar til at vi opprettholder god helse 
selv om vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer. 
 
Dagaktivitetssenteret søndre, for mennesker med nedsatt funksjonsevne er åpent 5 dager i 
uken, og har opptil 25 brukere, der 3-4 av brukerne er på Fossli med vedproduksjon. Det er 
ønskelig med flere, mer differensierte og meningsfulle aktiviteter, som vi planlegger inn 
med bygging av nytt dagaktivitetssenter. Dagaktivitet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er i dag plassert i gamle søndre oppdalen skole, på Frøystad. De fysiske 
omgivelsene og fasilitetene er svært utfordrende, og vanskeliggjør å gi gode tjenester.  

 

2.3.3 Status sentrale satsninger og omstillinger for Lunner kommune 

 
Her tar vi for oss de nevnte sentrale satsingene og ser dem opp mot Lunner sin situasjon. 
De er satt opp i den rekkefølgen som kommer frem i rundskrivet om Nasjonale mål for 
folkehelse og helse – og omsorgstjenesten.   
 
Folkehelsearbeidet 
Folkehelseoversikten til Lunner kommune (2016) viser tre hovedutfordringer: 

- Barn og vekt 

- Psykisk helseutfordringer for både barn, unge og eldre 

- Bruk av rusmidler og tobakk. 
Dette blir i stor grad ivaretatt av kommunedelplan Oppvekst. I denne planen løfter vi 
likevel fram utfordringer i forhold til unge, voksne og eldres psykiske helse, samt 
utfordringer knyttet til rus.  
 
Omsorg 2020 
Omsorg 2020 er Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 til 2020, med fokus på å utvikle 
og innarbeide nye og fremtidsrettede løsninger for å møte dagens og fremtidens 
utfordringer. Det pekes særlig på å forbedre: 

- Fleksibel utnyttelse av kapasitet og kompetanse  

- Faglig omlegging gjennom ny kunnskap og teknologi 

- Nye faglige metoder 

- Styrke innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet 
 

Omsorg 2020 tar i stor grad opp hvordan vi skal tilpasse omsorgstjenestene og tilrettelegge 
for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og funksjonstap, samt styrke fysisk 
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aktivitet, ernæringsarbeidet, og fremme sosiale og kulturelle aktiviteter og møteplasser. 
Tiltak i kommunedelplanen tar i stor grad opp tiltak for å imøtekomme Omsorg 2020. 
 
Allmennlegetjenester 
Det er en ny forskrift om fastlegeordningen, der det legges et større ansvar på kommunene 
for integrering av fastlegene i den øvrige helsetjenesten. Dette arbeidet er igangsatt.  
 
Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
Handler i stor grad om å forbedre pasientsikkerhet: 

- Redusere faren for pasientskade 

- Bidra til god samhandling og helhetlige pasientforløp.  

- God internkontroll 

- Kultur for å fremme etisk kompetanse 
 

Lunner kommune har fra tidligere deltatt i prosjektet samarbeid for etisk 
kompetanseheving og nettverket helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.  
 
Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 
Vi har på plass samarbeidsavtaler med Helse Øst, Sykehus Innlandet, og vi har en avtale om 
kommunal akutt døgnplass (KAD) med Gran kommune. 
Det er behov for å forbedre det tverrsektorielle folkehelsearbeidet, både internt og 
eksternt. 
Innenfor området psykisk helse og rus, er det også iverksatt en samarbeidsavtale med 
Helse Øst, Sykehus Innlandet og Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Siste avtale ble skrevet 
under i november 2016. 
 
Psykisk helse og rus, med opptrappingsplan rus 
Fagfeltet psykisk helse og rus er et sentralt prioritert område for styrket innsats, 
samhandling og overføring at oppgaver og ansvar til kommunehelsetjenesten. Det 
overordnede målet er helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenester til 
brukerne, med god tilgang til: 

- Behandling og oppfølging 

- Deltakelse i arbeid og aktivitet 

- Bedre livskvalitet 

- God bolig 

- Et sosialt liv 
 

Det er et klart mål om å videreutvikle og styrke kvalitet, kapasitet og kompetanse innen 
psykisk helse og rusarbeid. Det skal være et ekstra fokus på personer som berøres av vold, 
overgrep, traumer og omsorgssvikt, inkludert forebygging av selvmord og selvskading. Det 
er også behov for å legge til rette for bedre strukturer på samarbeid med 
brukere/pårørende og frivillig sektor. Sykehus Innlandet har meldt at antall senger i 
spesialisthelsetjenesten vil reduseres fram i tid. Det er behov for å bygge økt kompetanse i 
kommunen i forhold til komplekse systemer og behandling. Vi har per 2016 et godt og 
avklart samarbeid med DPS Hadeland, og det er igangsatt et samarbeid med Gran 
kommune og politiet for å få på plass en handlingsplan for tiltak for å redusere vold i nære 
relasjoner. 
 
Habilitering og rehabilitering, med opptrappingsplan rehabilitering 
Det er en forventning om at kommunen skal ha kapasitet, faglig bredde, kompetanse og 
kvalitet i samsvar med befolkningens behov for habilitering og rehabilitering. Lunner har 
opprettet koordinerende enhet, tilknyttet Tildelingskontoret (systemansvar) og Fag- og 
utviklingsenheten (utførende ansvar), og vi har 100% stillingsressurs som koordinator for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utfordringen framover vil bestå av å koordinere og 
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samarbeide godt mellom de ulike virksomhetsområdene internt i kommunen. Alle som 
ønsker det får iverksatt individuell plan. 
Tilbud om hverdagsrehabilitering ble iverksatt februar 2015, og det er startet opp et 
arbeid høsten 2016 for å implementere hverdagsmestring i hele helse- og 
omsorgstjenesten.  
Lunner kommune deltar som part i IPS samarbeidet med NAV Hadeland. IPS står for 
individuell jobbstøtte, med målgruppe mennesker med utfordringer i forhold til psykisk 
helse og/eller rus. Målet er å få mennesker i ordinært arbeid. 
Korttidsplassene på Lunner omsorgssenter tilbyr i dag opptrening, og ikke rehabilitering. 
For å gi tilbudet rehabilitering må det forsterkede ressurser til, med stort omfang av 
tverrfaglig innsats. Det er varslet om at det fra spesialisthelsetjenestens side (Sanderud) 
vil bli reduksjon på antall rehabiliteringsplasser, noe som gjør at kommunen får et økende 
ansvar for å ivareta rehabilitering.  
Habilitering handler om å trene opp funksjoner man ikke har hatt tidligere. Habilitering er 
et sentralt innsatsområde rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og ivaretas 
i stor grad av kommunedelplan oppvekst (Helsestasjon, barnehageteam, PPT). Tilrettelagte 
tjenester yter habilitering i sine tjenester også.  
 
Helseberedskap og smittevern 
Det foreligger overordnet og lokale helse-/ og evakueringsplaner for tjenestene. Det er 
kommuneloverege 1 som har systemansvaret for kommunens plan for smittevern. Denne 
ble revidert i 2015. Lokalt på virksomhetsområdet Lunner omsorgssenter foreligger det 
basale smittevernsrutiner, og for begge virksomhetene har man oppdaterte HMS rutiner i 
2016.  
 
Personell og kompetanse 
For 2015 hadde vi en fagdekning på 72% i helse- og omsorgstjenestene. Målet er å øke 
denne andelen. Tilrettelagte tjenester er utpekt som kommunens pilot i 
kompetanseplanlegging. Det er behov for god kompetanseplanlegging i hele tjenesten 
framover for å imøtekomme morgendagens utfordringer, rekruttere og beholde 
fagpersonell. Det må videre være fokus på å utvikle og styrke det personalet vi har i 
forhold til de endringene som skjer. Profesjonell og kompetent ledelse er et viktig 
satsningsområde, mye for å sikre at kompetansen blir ivaretatt og brukt på riktig måte. 
Lunner kommune deltar i PILOT Hadeland, der kompetanse er et av tre satsningsområder 
for utvikling og innovasjon på helse- og omsorgsområdet. 

 

2.4 Sammenheng mot overordnet kommunalt planverk  

 

Satsningsområder fra 
Kommuneplan 

Sammenheng mot Helse og omsorg 

Barn og unges oppvekstvilkår Bidra til å gi barn med nedsatt funksjonsevne gode 
tilbud på fritid, i barnehage og skole. 

Skape gode og meningsfulle avlastningstilbud til barn 
med nedsatt funksjonsevne, og for å ivareta 
omsorgspersonene der man har tyngende 
omsorgsoppgaver.  

Inkludering og integrering  
 

Bidra til økt fokus på psykisk helse innenfor alle grupper 
i befolkningen. Styrke samarbeidet med NAV og DPS 
(distriktspsykiatrisk senter). Legge vekt på å skape gode, 
meningsfylte og differensierte arbeid- og/eller 
dagaktivitetstilbud til alle som trenger det. 
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Legge til rette for å skape gode møteplasser for hele 
befolkningen, for å forebygge ensomhet. 

Lunner kommune har som mål å bli et demensvennlig 
samfunn. 

Nærings- og  
Tettstedsutvikling 

Gi gode tilbud om språk- og arbeidspraksis for 
fremmedspråklige.  
 

Rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
stillinger der det er mulig. 

Nye omsorgsboliger og nytt helse- og omsorgssenter skal 
være en del av tettstedsutviklingen, og derfor være 
plassert sentralt. 

Samarbeid med næringslivsaktører om å tilby flere og 
godt differensierte arbeidstilbud/VTA for brukere under 
50 år.  

Tabell 2 Samenheng mot kommunal planstrategi 

 

2.5 Utviklingstrekk for området 

 
«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg 
ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes, og brukes mulighetene, er en helt annen 
framtid mulig.»  

(Kåre Hagen) 

 
Demografi  

- En markant økning i antall eldre fra 2020 

- Rekrutteringsutfordring, eldre arbeidstakere  
 

Morgendagens omsorg 
- Omsorgstjenesten må gjennom store endringer for å imøtekomme 

morgendagens behov for tjenester. Man må utvikle tjenesten slik at man kan 
gi faglig forsvarlig gode tjenester til flere med færre ressurser. 

- Økt fokus på forebygging 

- Frivillig innsats blir vesentlig 

- Bruk av velferdsteknologi – med fokus på hva innbyggerne kan skaffe selv og 
hva omsorgstjenesten kan bidra med 

- Mer ansvar og flere oppgaver legges over på kommunehelsetjenesten 
 

Helsemessige utfordringer / folkehelse 

- Økning i antall personer med demenslidelser  

- Økning i personer med helseutfordring knyttet til psykiske lidelser og/eller 
rus 

- Ensomhet blant eldre  

- Flere eldre gir flere sykdommer og helseutfordringer generelt 

- Økende grad av sykdom knyttet til livsstil 
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Kompetansekrav for fremtiden: 

- Grunnopplæring innenfor sykepleie, vernepleie og helsefag 

- Fokus på spesialkompetanse (demens, psykisk helsearbeid, rehabilitering, 
ernæring og diabetes) 

- Kompetansebehov innenfor området IKT – behov for bedre datakunnskaper 
generelt, og kunnskap om elektroniske systemer, eks. elektronisk 
pasientjournal, helsenett og velferdsteknologiløsninger 

- Økt behov for kunnskap og iverksettelse av mer avansert medisinsk utstyr i 
kommunehelsetjenesten 

- Behov for kunnskap om hverdagsmestring og økt egenomsorg 
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3 Mål og strategiske valg 
På bakgrunn av utviklingstrekkene som vises til i kommunedelplanens kap. 2, faglige 
vurderinger, forskning, kommunenes planstrategi og andre planprosesser (TO) fremhever 
helse- og omsorgsplanen følgende 3 strategiske satsingsområder:  
 

1. Tidlig innsats 
2. Inkludering 
3. Kompetanse 

 
Tidlig innsats kan gjerne defineres som forebygging, som vi gjerne deler inn i 3 nivåer: 

1. Universal (primær) forebygging som tar sikte på å hindre at problemer oppstår. Den 
retter seg mot hele befolkningsgrupper ved helsefremmende tiltak. 

2. Selektiv (sekundær) forebygging tar sikte på å tidlig identifisere risikofaktorer og 
hindre at identifiserte problemer utvikler seg videre. 

3. Indikert (tertiær) forebygging tar sikte på å redusere og hindre konsekvenser av 
problemer som allerede er oppstått. 

Hverdagsrehabilitering har fram til nå vært et viktig tiltak for tidlig innsats i Lunner 
kommune. Hverdagsrehabilitering forutsetter en felles rehabiliterende holdning eller et 
rehabiliterende tankesett for alle jobber rundt brukere/pasienter. Det grunnleggende 
tankesettet kalles hverdagsmestring. Det handler om å slippe hjelperrollen, og å la være å 
overta. Vi skal "holde hendene på ryggen". Dette for å unngå at vi overtar for brukeren. I 
stedet for å hjelpe skal man være oppmerksom på og tenke ut hvordan brukeren kan 
komme et skritt videre for å nå sine mål. «Hva er viktig for deg?» er et sentralt element i 
hverdagsrehabilitering for å sikre motivasjon og gjennomføring. 

 
God kvalitet innebærer at innbyggere, pasienter og brukere blir sett, hørt, tatt på alvor, 
og møtt på en menneskelig og profesjonell måte. Inkludering handler blant annet om 
brukerinvolvering. Brukerinvolvering er både en verdi og en strategi. Brukerinvolvering 
(eller medvirkning) vil si at brukere har innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang på 
individnivå og/eller systemnivå. Brukernes rett til informasjon og medvirkning er nedfelt i 
flere lover og forskrifter. Til tross for stor innsats på området gjennom flere år, oppleves 
det fortsatt at det er det våre brukere/pasienter og pårørende opplever som det største 
forbedringsområdet. For helse- og omsorgstjenesten i Lunner er det viktig å benytte 
brukernes erfaringer for både å yte best mulig bistand, hjelp og omsorg som gir økt 
livskvalitet, og forbedre kvalitet på tjenestene for fremtiden. Det er også et mål at 
brukere og pasienter tar mer ansvar for egen helse, for å kunne møte morgensdagens 
utfordringer. Helsepersonell må videreutvikles fra å være «hjelpere» til i større grad bli 
«veiledere». 
Det er behov for økt frivillig innsats. Brukerinvolvering og tett samhandling med frivillige 
blir til sammen viktige stikkord for å lykkes innenfor omsorgstjenestene fremover. 
Samfunnet står i årene som kommer ovenfor store utfordringer innen helse- og omsorg. 
Høyere levealder, flere eldre, endringer i sykdomsbildet og nye brukergrupper stiller 
kommunen ovenfor nye behov og forventninger. Dette gir også nye muligheter til å utvikle 
samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, møte nye behov med nyskapende 
aktiviteter og engasjere flere til frivillig innsats. De frivillige vil utgjøre et viktig 
supplement for å forebygge og redusere ensomhet, og styrke den enkeltes sosiale nettverk, 
slik at flere opplever trivsel, inkludering, mestring og mening. 
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Den sterke veksten i antall personer over 67 år som vil komme etter 2020, vil bety 
betydelig etterspørsel for sysselsatte innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder 
særlig helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere, med en beregnet underdekning for 
2030 på henholdsvis 41500 og 13000 på nasjonalt nivå (Helsedirektoratet, 2009). I Lunner 
kommunes helse- og omsorgstjenester har 72% av ansatte en fagutdanning (2015). Flere 
oppgaver, mer kompliserte og behandlingskrevende brukere/pasienter krever at vi må ha 
fokus på å heve kompetansen betraktelig framover. Vårt mål i perioden er å øke dette 
tallet fra 72% til 80%. Kompetanseheving betyr at vi må ha som mål å få flere til å velge 
helsefaglige utdanninger, og å legge til rette for at ansatte får nødvendig 
spesialkompetanse. Det er særlig behov for å øke generell kompetanse på viktige områder 
innenfor elektronisk pasientjournal (Profil) og hverdagsmestring, samt sikre at kommunen 
innehar spesialkompetanse innenfor psykisk helse, rehabilitering og eldreomsorg (demens). 

 

3.1 Tidlig innsats 
 

Mål for perioden 

Vi vil…. 

Tiltak  

Vi skal… 

Eier/period

e 

 
 
 
3.1.1  
at hverdags - 
mestring skal 
være 
implementert 
som tankesett i 
hele kommunen 
 
 

3.1.1.1 - etablere en informasjonsportal om 

muligheter, hjelpemidler og velferdsteknologiske 

løsninger som kan installeres i egne hjem. 

LOS/TT 

Fag- og 

utviklings-

enheten 

3.1.1.2 - utvide hverdagsrehabiliteringstilbudet og 
bidra  til at nye brukergrupper involveres. 

Fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

3.1.1.3 - gjennomføre opplæring  i hverdagsmestring 
for  alle ansatte  i helse og omsorgstjenesten og det 
skal utdannes hjemme-trenere. 

Fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

3.1.1.4 - bygge tilrettelagte omsorgsboliger med og 
uten bemanning.  

Virksomhetsl

edereLOS/TT 

3.1.1.5 - tildele  tjenester etter kriteriene for aktiv 

deltakelse fra bruker og pasient, og tverrfaglige 

vurderinger, der tradisjonell tilnærming som 

passiviserer omsorgen reduseres. 

LOS/TT 

Tildelingskon

toret og fag- 

og utvikling  

 
 
 

3.1.2 
at tidlig innsats 
skal forebygge 
behov for helse 
og 
omsorgstjenester 
 

3.1.2.1 - implementere velferdsteknologi  til å bli en 
naturlig del av helse- og omsorgtjenesten. 
Gi brukere og pasienter tilgang til riktig hjelpemidler 
og velferdsteknologiske løsninger,  til rett tid, for å 
bidra til trygghet, mestring og ansvar for egen helse. 
Implementere tre ulike velferdsteknologiske  løsninger 
innen 2018.  

Virksom-
hetsleder og 
fag- og 
utvikling 
LOS/TT 
 
2018 

3.1.2.2 - styrke rehabiliteringstilbudet innenfor helse 
og omsorgstjenesten for å imøtekomme 
samhandlingsreformens krav ved å styrke opptrening 
og  rehabilitering på korttidsavdeling i sykehjem 

Virksom-
hetsleder 
LOS 
 

3.1.2.3 - styrke habiliteringstilbudet ved å styrke 
koordinatorressurser. 
Vurdere behov for driftstilskudd til psykomotorisk 
fysioterapi. 

Fag- og 

utviklingsenh

et LOS/TT 

3.1.2.4 - forbedre og utvikle tverrfaglige arenaer for å 
bistå barn og unge i livets overganger. 

Virksomhets-

leder og fag- 

og utviklings-
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enhet 

LOS/TT 

3.1.2.5 - forbedre og utvikle rutiner for samhandling 
mellom tverrfaglige etater internt og eksternt.  

Virksom-

hetsleder og 

fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

3.1.2.5 - etablere Frisklivssentral i Lunner innen 2019 i 
tråd med tidligere utredninger 

Virksom-

hetsleder 

LOS/TT 

 
 
 
 
3.1.3 
Utvikle gode og 
differensierte 
dagaktivitet – og 
arbeidstilbud  
 
 
 

3.1.3.1 - videreutvikle gode og differensierte 
dagaktivitetstilbud for eldre som bidrar til at man kan 
bo hjemme så lenge som mulig samt avlaste pårørende 
som har tunge omsorgsoppgaver.  
Grønn omsorg kan være et alternativt tilbud for 
enkelte unge demente. 

Virksom-

hetsleder 

LOS 

3.1.3.2 - bygge nytt dagaktivitetssenter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne på Frøystad som innehar et 
godt differensiert tilbud med meningsfulle aktiviteter. 
Grønn omsorg kan være et alternativt tilbud for 
enkelte brukere. 

Virksom-

hetsleder TT 

3.1.3.3 - utvide Dagaktivitetstilbudet på Tunet 
(psykisk helse)  fra 3 til 4 dager. 

Virksom-

hetsleder TT 

3.1.3.4 - ha aktiv deltakelse i IPS (individuell 
jobbstøtte), der vi involverer og samarbeider om flere 
brukere og nye brukergrupper.  

Virksom-

hetsleder TT 

3.1.3.5 - utvikle gode VTA (varig tilrettelagt arbeid) 
tilbud, og sikre at alle som har behov for varig 
tilrettelagt arbeid får dette, i samarbeid med NAV, 
Lunner produkter og det private næringsliv. 

Virksomhetsl

eder TT 

3.1.3.6 - skal gjennomføre et prosjekt for å opprette 
et godt samarbeid og involvering av frivillige 
organisasjoner i utvikling av dagaktivitetstilbud i 
begge virksomheter. 

Virksomhets-

ledere og 

fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

 
 
3.1.4 
sikre helhetlige, 
koordinerte og 
trygge 
pasientforløp, 
internt og 
eksternt 
 

3.1.4.1 - utvikle og videreutvikle gode rutiner for å 
sikre gode pasientforløp innad i kommunen, og mellom 
kommunen og andre (spesialisthelsetjenesten, NAV og 
andre). 

Fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

3.1.4.2 - utvikle gode systemer for sikker og forsvarlig 
journalføring og overføring av helseopplysninger 
mellom samarbeidende enheter. 

Fag- og 

utvikling 

LOS/TT 

3.1.4.3 - styrke legesamarbeidet og øke fastlegenes 
involvering i den kommunale tjenesteutvikling. 

Virksomhets-

ledere 

LOS/TT 

3.1.4.4 – Videreføre stilling som kreftkoorinator 50% Virksomhets-

leder LOS 

 
3.1.5 
ha et samordnet 
og helhetlig 

3.1.5.1 - vi skal styrke fag- og utviklingsenheten med 

vernepleieressurs i 60% stilling for å kunne gi 

hjemmeboende brukere med nedsatt funksjonsevne et 

boveileder- eller miljøterapeutisk tilbud. 

Virksomhets-

leder TT 
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tilbud innenfor 
psykisk 
helsetjeneste 

Forebygge behov for heldøgns tjenester og innleggelse 
i spesialisthelsetjenesten. 

3.1.5.2 - imøtekomme kravet om å ha kommunal akutt 
døgnplass (KAD) for området psykisk helse og rus i 
kommunene. 

Virksomhets-

leder TT 

 
3.1.6 
bli et 
demensvennlig 
samfunn 
 
 
 
 

3.1.6.1 - gi økt kunnskap om demens til innbyggere, 

berørte (pasienter/pårørende) og ansatte.  

Fag- og 

utvikling LOS 

3.1.6.2 - ta hensyn till mennesker med demens ved 

planlegging og bygging av nye bygg 

Virksomhetsl

eder LOS 

3.1.6.3 - opprette stilling som Demenskoordinator 50 % 
som bidrar til tidlig diagnostisering, godt og koordinert 
samarbeid og samhandling med berørte 
(pasient/pårørende), fastlege, spesialisthelsetjenesten 
og innad i egen tjeneste.  

Virksomhets-

ledere 

LOS/TT 

3.1.6.4 - gi alle pårørende til demente tilbud om 

pårørendeskole. 

Fag- og 

utvikling LOS 

Tabell 3 Tidlig innsats 3.1 

 

Rapportering  

Måleindikator Ambisjonsnivå 
Antall henvendelser og iverksatte tjenester 
- hverdagsrehabilitering  

Etterspørsel etter hverdagsrehabilitering 
øker med 50% 

Henvendelser og søknader til 
tildelingskontoret  
Antall besøk på infoportal  
 

Antall henvendelser og søknader til 
Tildelingskontoret har i 2020 samme nivå 
som i 2016 nivå til tross for 
befolkningsøkning og demografisk utvikling 

Kompetanseoversikt over gjennomført 
opplæring i hverdagsmestring 

100% innen 2020  

Antall utskrivelser fra korttidsopphold 85 % av pasienter på korttidsplass reiser 
tilbake til eget hjem etter endt opphold 

Registrere antall. Liste fra Fag- og 
utviklingsenheten 

Vi skal innen 2018 har prøvd ut og 
implementert 3 ulike velferdsteknologiske 
hjelpemiddel 

Registrerte tall fra fag-og utviklingsenheten Henvendelser i fht hverdagsrehabilitering, 
velferdsteknologi og ergoterapi skal 
imøtekommes innen 2 uker.  

Økning dagaktivitetsplasser for eldre 50% økning av antall plasser innen 2020 

Økning dagaktivitetsplasser for brukere med 
nedsatt funksjonsevne 

Fra 25 til 32 plasser innen 2020 

Økning av VTA plasser Økes med 3 plasser innen 2020 

Økning i diagnostisering av demens 
 

Av antall Innbyggere som rammes av 
demens, skal vi ha en økning i tidlig 
diagnostisering 

Økt deltakelse på pårørendeskole Oppmøte på pårørendeskole øker fra 2 til 5 
deltakere hvert år 

Tabell 4 Rapportering 3.1 
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3.2 Inkludering (brukerinvolvering) 

 
Mål for perioden 

Vi vil…. 

Tiltak 

Vi skal…. 

Periode/ 

realisering 

investering 

 

3.2.1- at brukere og 

pasienter skal 

oppleve å bli møtt 

med respekt, 

medbestemmelsesrett 

og egenverd 

  

3.2.1.1 - legge til rette for at pasienter og brukere 

skal delta på alle arenaer der bestemmelser tas i hele 

behandlingsforløpet. 

LOS/TT 

3.2.1.2 - vektlegge den enkeltes behov for å mestre, 

og ta ansvar for eget liv, før passiviserende og 

kompenserende tjenester gis. 

LOS/TT 

3.2.1.3 - utvikle arenaer og/eller systemer for 

informasjon om tilbud og aktiviteter 

LOS/TT 

3.2.1.4 - sikre gode og avklarte arenaer mellom 

helse- og omsorgstjenesten og verger/pårørende 

LOS/TT 

3.2.1.5 - ha kontinuerlig fokus i tjenestene på å 

gjennomføre nødvendig kompetansehevende tiltak 

knyttet til brukerinvolvering og etisk refleksjon. 

LOS/TT 

 

 

3.2.2 - sørge for at 

frivillige skal være en 

naturlig del av helse- 

og omsorgstjenesten 

 

3.2.2.1 – videreutvikle og øke det gode frivillige 

arbeidet vi har på Lunner omsorgssenter og 

Bergosenteret 

LOS 

3.2.2.2 - legge til rette for frivillig arbeid innen for 

Tilrettelagte tjenester 

TT 

3.2.2.3 – etablere et tettere samarbeid med 

Frivilligsentralen for å få til mer frivillig innsats inn i 

helse- og omsorgstjenesten 

LOS/TT 

Tabell 5  Inkludering 3.2 

 
Rapportering  

Måleindikator Ambisjonsnivå 

Gjennomført innkomstsamtale med 
pasienter for opphold i sykehjem 

100% 2017 

Gjennomført innkomstsamtale med 
pasienter som starter med hjemmetjenester 

100% 2018 

Gjennomført innkomstsamtale med 
pasienter og bruker som flytter inn i 
bemannet omsorgsbolig 

100% 2017 

Gjennomført innkomstsamtale med 
pasienter og brukere som får dagtilbud. 

100% 2017 

Vedtak fattes etter tverrfaglige vurderinger  50 % økning innen 2020 
 

Tabell 6  Rapportering 3.2 
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3.3 Kompetanse 

 
Mål for perioden 

Vi vil…. 

Tiltak 

Vi skal…. 

Periode/ 

realisering 

investering 

 

3.3.1 

At Fag- og 

utviklingsenheten 

skal være en 

pådriver for 

kompetanseutvikling 

i helse og 

omsorgstjenesten 

3.3.1.1 - ha særskilt satsning på å øke kompetansen 

hos alle ansatte på: 

- Hverdagsmestring og – Hverdagsrehabilitering 

(opplæring hjemme trenere) 

- Bruk og kunnskap knyttet til 

velferdsteknologiske løsninger 

- Riktig bruk av elektronisk pasientjournal (Profil) 

LOS/TT 

3.3.1.2 -  videreføre 100 % stilling som systemansvarlig 

for opplæring og drift av velferdsteknologiske løsninger 

og elektronisk pasientjournal (Profil) 

LOS/TT 

 

3.3.2 

Legedekning 

sykehjem økes til 

0,5 timer pr beboer 

i sykehjem 

3.3.2.1 - ansette sykehjemslege som gradvis økes i 

stillingsprosent til vi når landsgjennomsnittet for 

legedekning i sykehjem 

 

LOS 

 

3.3.3 

Rekruttere og 

beholde 

kompetanse i 

organisasjonen 

3.3.3.1 - aktivt jobbe for å hindre uønsket deltid ved å 

tilby fast ansatte med relevant fagutdanning utvidet 

stilling ved ansettelser 

Los/TT 

3.3.3.2 - være en attraktiv kommune å søke til for 

sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere 

Dette målet skal sees i sammenheng med mål fra 

kommuneplanen Kommuneorganisasjon 

 

Los/TT 

3.3.3.3 – Kontinuerlig jobbe for å skape gode 

helsefremmende arbeidsmiljøer og styrke helse- og 

omsorgstjenestens omdømme 

Los/TT 

 

3.3.4 

Hele helse og 

omsorg har samlet 

80 % helsefaglig 

utdannet 

helsepersonell 

3.3.4.1 – gjennomføre en total kompetansekartlegging 

av ansatte i tjenesten. 

LOS/TT 

3.3.4.2 – sette utdanningskrav ved fast ansettelse av 

ufaglærte. 

LOS/TT 

3.3.6.1 – legge til rette, og stimulere til at ansatte 

gjennomfører grunnutdanning i 

helsefagene: 

- Vernepleie 

- Sykepleie 

- Helsefagarbeider 

LOS/TT 

3.3.5 

Helse og 

omsorgstjenesten 

har nødvendig 

3.3.6.2 – prioritere tiltak for å få ansatte til å velge 

videreutdanning innen: 

 Psykisk helsevern og/eller rus 

 Eldre og aldring (demens) 

LOS/TT 
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spesialkompetanse  Rehabilitering 

 

3.3.6 

Redusert bruk av 

deltidsstillinger – 

forhindre uønsket 

deltid 

3.3.6.3 – gjennomføre en kartlegging av status på 

uønsket deltid, der resultatet blir 

gjenstand for hvilke tiltak som skal 

iverksettes. 

Sees i sammenheng med mål fra kommunedelplan 

Kommuneorganisasjon 

LOS/TT 

Tabell 7 Kompetanse 3.3 

Rapportering  

Måleindikator Ambisjonsnivå 

Legedekning pr pasient i sykehjem Øke legedekning pasienter sykehjem fra 0,24 t pr 
uke til landsgjennomsnittet på 0,54 t innen 2020  

Reduksjon av uønsker deltid  Reduksjon av antall med uønsket deltid fra 2017 
til 2019 

Antall ansatte med fagutdanning  
Kostra 

Vi skal gå fra 72 til 80% innen 2020, og vi klarer å 
beholde og rekruttere nødvendig personell 

Antall ansatte med videreutdanning 
 

Vi skal ha 15 medarbeidere hvert år som tar 
videreutdanning innen for områdene: psykisk 
helse og rus, eldre og aldring og rehabilitering. 

Tabell 8  Rapportering 3.3 
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4 Tiltaksplaner 

 

4.1 Tiltaksplan Investering 

Beløp hele 1000 kr 

Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

Maskiner Kjøkken 
LOS 

 
 

 
195 

  Fra økonomiplan 2015-2018 

Bruktbil 
dagaktivitet 

300     

Møbler 
fellesareal og 
personaldel nye 
Tomtervegen 
omsorgsboliger 

150    Kalvsjøstua og Lunner 
omsorgsbolig samordnes. 

Nytt Helse og 
omsorgssenter 

30000 10000 120000  Estimat 400 MNOK – byggestart 
2018 

OPS 
Omsorgsboliger 
ROA 

 114692   Netto etter tilskudd til OPS-
utbyggeren. Netto 74 mill. 
 

Velferdsteknologi 100 100 100  Kjøp av velferdsteknologiske 
løsninger til kommunalt lager 

Tabell 9 Tiltaksplan investering  

4.2 Tiltaksplan Drift 

Beløp i hele 1000 kr 
Tiltak 2017 2018 2019 2020 Beskrivelse 

Systemansvarlig 
for jornalsystem 
og velferds-
teknologi (100%) 

350 350   Stilling for drift av vår 
elektroniske pasientjournal (Profil) 
og implementering av 
velferdsteknologiske løsninger 

Kreftkoordinator 
 

     180 300   Tilskudd fra Kreftforeningen 
opphører fra 2017 

Demenskoordina
tor 50% 

350    Opprettelse av ny stilling. Føring. 

Ny bruker 
støttekontakt 

180    Ny bruker med oppstart i 2016, 
helårseffekt fra 2017 

Vedtak brukere 1500 1700   Kjøp av tjenester - Signo 
 

Nedtak 
driftsutgifter 
Frøystadtunet 

-700    Halvtårsvikrning reduksjon av 
nattevakter i forbindelse med 
Frøystadtunet (3 boliger til 1) 

Nedtak 
driftsutgifter 
samordning 
boliger psykisk 
helse 

-700    Helårsvirkning reduksjon av en 
nattevaktsstilling ved å samordne 
Kalvsjøstua omsorgsbolig til 
Tomtervegen omsorgsboliger, 
Lunner 

Vedtak nye 
brukere i 

560 270   Brukere avsluttet vgs. Skal ha 
tilbud i dagaktivitet søndre. 
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dagaktivitet 

Effektivisering 
Dagaktivitet 

-270     

Vedtak 
barnebolig 

350    Nytt vedtak barnebolig – økning av 
stillingsressurs på 80%. 

Endret tilbud til 
bruker 

-9600    Bruker flytter til annen kommune 

Endret tilbud til 
bruker 

5900    Mindreinntekt ressurskrevende 
brukere fordi bruker flytter til 
annen kommune 

Kommune- og 
sykehjemslege 

524    Merkostnad 
Opprettelse av 100% stilling 

Kommune-
psykolog 

500   300 Opprettelse av 100% stilling. 
Tilskudd 300`årlig tom 2019 

Fysioterapeut  170    Nyopprettet stilling 80%. Deler av 
stillingen finansieres fra Helfo. 

Vernepleier 
Boveiledning 

250 150   60% stilling til fag- og 
utviklingsenheten for å kunne tilby 
boveiledning og 
miljøarbeidertjeneste til 
hjemmeboende 

Frivilligkoordina
tor for helse og 
omsorg 

 130   20% stiling – plasseres i 
frivillighetssentralen 

Vedtak psykisk 
helse/rus 

200    Kjøp av tjenester januar-juni 
institusjon 

VTA plasser 
(varig 
tilrettelagt 
arbeid) 

 130 130 130 Øke antall plasser 1 årlig. 
Kommunal egenandel. 

Etablere 
Frisklivssentral  

 100 350  Etablering innen 2019 

OPS 
omsorgsboliger 
Roa 

 -200 -200   

Innføring av 
Mobil Profil TT 

 150   Innkjøp av iplads, og 
tilgang/system 

Inventar og 
utstyr LOS 

100 50   Senger og utstyr 

Kompetanse- 
tiltak Helse 
ogomsorg 

 200 200 200 Opplæring og kompetanseheving i 
nye arbeidsformer og tankesett for 
endring og omstilling 
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