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Sluttrapport
Vurdering av framtidig organisering av helse-og omsorgstjenester i
nye Hustadvika kommune.

Denne rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag fra Fræna på vegne av Fræna 
kommune og Eide kommune.

Oppdraget er utført i samarbeid mellom kommunene og PwC. 

Det har vært oppnevnt styringsgruppe og arbeidsgruppe i prosjektet. Styringsgruppa 
har bestått av ordførere, rådmenn, kommunalsjefer og tillitsvalgte. Arbeidsgruppa 
har bestått av ledere og ansatte i tjenesten, brukerrepresentanter og tillitsvalgte. 
Arbeidsgruppa har vært ledet av PwC i samarbeid med kommunalsjefen for Fræna. 
Arbeidet har tatt utgangspunkt i intensjonsavtalen for sammenslåing av kommunene. 

Ansatte, brukerrepresentanter og tillitsvalgte i kommunen har vært engasjert i 
prosjektarbeidet, og gitt informasjon som har dannet grunnlaget for vesentlige deler 
av analyser og vurderinger i utredningsarbeidet. 

Sluttrapporten inneholder et sammendrag av funn og anbefalinger, en innledende 
del, samt hoveddel med detaljerte utredninger: 

Kap. 2 Trender og utvikling i helse- og omsorgssektoren

Kap. 3 Demografisk framskriving for Hustadvika

Kap. 4 Framskriving av helse og omsorgstjenester 2018-2040 

Kap. 5 Kvalitative analyser og tjenesteutvikling

Sist i rapporten ligger handlingsplan og vedlegg.

PwC har bidratt med kartlegging av informasjon, analyse og vurderinger, og har 
basert på dette kommet fram til anbefalinger for organisering av helse-og 
omsorgstjenestene i nye Hustadvika kommune. 
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Sammendrag av funn og anbefalinger 
Befolkningsframskriving viser at Hustadvika kommune  vil få en liten vekst i befolkningen totalt men en markant økning i antall eldre fram mot 2040. Brutt ned på 
årlig vekst viser det om lag 60 flere personer i gruppen 67 år eller eldre per år. Antall innbyggere  80 år eller eldre vil øke gradvis fra 553 i 2017 til 1375 i 2040. Den 
største prosentvise veksten i befolkning over 80 år vil skje i årene 2025-2030, deretter avtar veksten fram mot 2040.

Den største utfordringen dette gir for helse- og omsorgstjenesten er at det med dagens organisering og innretning av tjenestene ikke vil være nok personell med 
tilstrekkelig kompetanse til de som trenger det i årene framover.

Dagens måte å organisere og dimensjonere tjenestene på vil heller ikke være økonomisk bærekraftig for kommunen.Dersom kommunen fortsetter å gi tjenester på 
samme måte som i dag, så vil både budsjetter og antall ansatte innen helse og omsorg måtte dobles fram til 2035 og ganges med ca. 2,5 fram til 2040. En slik økning av 
ressursinnsats til helse og omsorg er ikke bærekraftig. Gapet mellom ressurser og behov fram mot 2040 vil i stor grad måtte dekkes gjennom effektivisering og endring 
i tjenestene. 

Fræna og Eide har høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn sammenlignbare kommuner. Dette kan først og fremst se ut til å skyldes et høyt forbruk av 
hjemmebaserte tjenester. Både antall brukere og gjennomsnittlig antall tildelte timer per bruker er høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette kan ha sammenheng 
med at begge kommuner har mange  utviklingshemmede i omsorgsbolig, men også blant innbyggerne som bor hjemme er  forbruk av hjemmetjenester høyt. 

Fræna og Eide har tilsammen høyere antall institusjonsplasser og plasser med heldøgns omsorg for eldre enn sammenlignbare kommuner. Analysene tyder på at 
terskel for institusjonsplass er lav, samtidig som beleggsprosenten også er lavere enn andre kommuner i landet. Det kan se ut som lavere omsorgsnivå ikke er 
tilstrekkelig utnyttet, og at det i større grad bør være mulig å tilby hjemmetjenester i steden for institusjonsplass for brukere med omfattende behov for tjenester.

Vi har i dette prosjektet sammen med kommunene utviklet fire scenarier med framskriving og dimensjonering  av eldreomsorgen i Hustadvika fram til 2040. Analyse, 
vurdering og konsekvens av hvert scenario er vist, og det er anbefalt at kommunen vurderer et målbilde basert på det scenario som framstår som det mest bærekraftige.

Vi har også i prosjektet  identifisert seks strategiske områder for utvikling av framtidas helse og omsorgstjenester:
1. Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov
2. Styrke arbeidet med brukermedvirkning
3. Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere
4. Lokalisere og dimensjonere tjenestene hensiktsmessig
5. Organisere tjenestene hensiktsmessig
6. Forbedre virksomhetsstyring og bruk av måltall

På de neste sidene i sammendraget følger en kort oppsummering av vurderinger og anbefalinger innenfor hvert av disse områdene. Mer grundig 
redegjørelse kan leses under det enkelte tema i rapporten.
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Sammendrag av funn og anbefalinger 

1. Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov
Forebyggende arbeid 
Nasjonale helsemyndigheter har pekt på forebyggende arbeid som et satsningsområde i framtidens helse- og omsorgstjenester. Det er også pekt på at utfordringene 
sektoren står overfor gir nye muligheter for å utvikle samarbeid mellom offentlig og privat sektor, møte nye behov med nyskapende aktiviteter og engasjere enda flere 
til frivillig innsats. Erfaring fra andre kommuner viser at samarbeid med frivillig sektor er nettverksbygging som krever målrettet arbeid over tid og forankring i hele 
kommunen. Spesielt er det viktig å koordinere arbeidet fra kommunens side og å tilrettelegge for møtearenaer mellom frivillige, kommunens ansatte og brukere. 

Fræna og Eide har høy forekomst av muskel- og skjelettlidelser, KOLS, fedme og diabetes i befolkningen. Kommunene har i samarbeid med frivillige etablert flere 
sykdomsforebyggende tiltak, blant annet trenings- og aktivitetstilbud for å stimulere til økt fysisk aktivitet. 

● Kommune bør fortsette det forebyggende arbeidet som er i gang, og se på om samarbeidet med frivillig sektor er tilstrekkelig tilrettelagt med møteplasser og 
koordinering fra kommunen sin side. 

● Det bør arbeides målrettet med å videreføre og utvide samarbeid med frivillige, og også sees på om det er flere områder der frivillige kan bidra.

er tilstrekkelig tilrettelagt med møteplasser og koordinering fra kommunen sin side.
Psykisk helse og rusforebygging
Arbeid for å fremme psykisk helse og forebygge rusavhengighet er et nasjonalt satsingsområde. Kommunene har utarbeidet mål og tiltak og organisert arbeidet for 
psykisk helse og rusforebygging i mestringsenheten. Enheten er delvis finansiert med statlige prosjektmidler gjennom prosjektet “Sammen om mestring”. Forekomst av 
psykiske lidelser og rusavhengighet vil øke, og arbeid med dette bør derfor fortsatte i kommunene. 

● Det bør gjøres en oppdatert evaluering av mestringsenheten før kommunene beslutter hva de skal gjøre videre med dimensjonering av enheten. Dersom 
personell i prosjekt overføres til drift vil dette kreve finansiering av årsverkene via rammeoverføringen. 

● Mestringsenheten bør vurderes organisert sammen med andre deler av helse- og omsorgstjenesten for å styrke samarbeid og kompetanseoverføring.

Rehabilitering hos eldre
Rehabilitering hos eldre skjer først og fremst i hjemmet. Rehabilitering på institusjon gjennomføres der det er behov for målrettet og intensivert opptrening over et kort 
tidsrom. Fræna har i likhet med flere andre kommuner innført hverdagsrehabiliteringsteam som et nytt tiltak i hjemmerehabiliteringen, der målet er å styrke 
brukerens egenmestring og utsette eller redusere behov for hjelp. Det finnes ikke normtall for hvor mange rehabiliteringsplasser en kommune bør ha i institusjon. 
Kommunene har en høy bruk av korttidsplasser i dag, noe som kan tyde på at det er lav terskel for å få rehabiliteringsopphold.

● Resultatene av satsning på hverdagsrehabilitering bør evalueres etter to års drift slik kommunen legger opp til, og vurdering av konkrete tall for 
effektiviseringsgevinst bør inngå i evalueringen. 

● Kommunene bør ikke øke antall rehabiliteringsplasser i institusjon. I et lengre perspektiv bør det vurderes om det er nødvendig å differensiere korttidsplassene 
på institusjon i ulike kategorier.
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Sammendrag av funn og anbefalinger

1. Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov
Demensomsorg
Antall brukere med demens vil øke i takt med den aldrende befolkningen. Nasjonale myndigheter anbefaler omsorgsboliger som boform også for demente, og ikke 
langtidsopphold i  institusjon. Det bør  tilstrebes at den demente kan bo i omsorgsbolig og motta nødvendig hjelp og omsorg der også når sykdommen utvikler seg. 
Moderne boliger med heldøgns omsorg bør derfor utformes universelt og slik at det er mulig å gjennomføre noe skjerming. 

● Både Fræna og Eide har skjermede institusjonsplasser for demente i dag. På sikt bør disse plassene vurderes å erstattes med heldøgns omsorgsboliger.
● Dagtilbud til demente blir lovpålagt fra 2020. Dagtilbud bør på kort sikt etableres i tilknytning til eksisterende dagaktivitetstilbud. På lengre sikt bør dagtilbud 

samles på ett sted.

2. Styrke arbeid med brukermedvirkning
Begge kommuner har etablert eldreråd, råd for utviklingshemmede og ungdomsråd. Kommunene bør i tillegg etablere bruker- og pårørendeutvalg for å sikre 
brukermedvirkning i kvalitetsarbeid og endringsprosesser. Dette vil sammen med systematisk innhenting av brukererfaringer bidra til å øke kvalitet på tjenestene. 
Særlig vil det være viktig å ha fokus på brukermedvirkning i endringsprosessene for å etablere nye Hustadvika kommune. Bruker- og pårørendeutvalg bør 
administreres av en leder i kommunen. 

● Kommunene bør sette tydeligere mål for brukermedvirkningen i utviklingen av tjenestene.
● Det bør utarbeides årshjul for brukermedvirkning og gjennomføres faste jevnlige brukerundersøkelser.

3. Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser at begge kommunene ligger på nivå med snitt i landet når det gjelder andel høyskoleutdannede i pleie- og omsorgssektoren og litt 
over snitt i landet for andel personell med helsefaglig utdanning totalt. I årene framover vil trolig Hustadvika i likhet med resten av landet oppleve mangel på 
fagutdannet helsepersonell. Begge kommunene har allerede i dag en rekrutteringsutfordring. Dette gjelder særlig sykepleiere. Når det er stor konkurranse om 
arbeidskraften, er det vesentlig for kommunene å framstå som en attraktiv arbeidsplass. Her har både ledere og medarbeidere et ansvar for å utvikle og framsnakke 
egen arbeidsplass. Bruk av langturnuser, større stillingsbrøker og tilrettelegging for samarbeid på tvers av enheter har i andre kommuner vist seg å være positivt for å 
rekruttere og beholde fagpersonell. 

● Kommunene bør vurdere å opprette og tilpasse egne programmer for leder- og medarbeiderutvikling. 
● Kommunene bør utvide bruken av ulike langvakter og virkemidler for å arbeidet på tvers av avdelinger.
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Sammendrag av funn og anbefalinger

4. Lokalisere og dimensjonere tjenestene hensiktsmessig
Forvaltning og tildeling av tjenester
Fræna og Eide har ulik organisering av forvaltningen i dag. Tildeling og forvaltning planlegges å samles til en felles forvaltningsenhet i nye Hustadvika kommune. 
Forvaltningen skal sikre at den enkelte bruker får de nødvendige helse- og omsorgstjenester ut fra sitt individuelle behov. Samtidig skal bruker tildeles tjenester på 
beste effektive nivå i omsorgstrappa. Tjenestetildeling skal ikke være begrunnet i ressurssituasjon i kommunen men i brukers behov. En felles forvaltningsenhet bør 
være organisert i stab til kommunalsjef slik at denne funksjonen ikke blir koblet til en av resultatenhetene i tjenesten. En felles forvaltningsenhet bør også ivareta et 
ansvar for koordinering av tjenester. Ansvar for kvalitetssystem, pasientforløp, koordinering av tjenester, systemansvar som koordinerende enhet kan også legges til 
forvaltningskontoret. 

● Kommunene bør vurdere å etablere rutiner for evaluering av vedtak for å fange opp endringer i brukernes behov og eventuell mangel på samsvar mellom behov 
og vedtak 

● Et felles forvaltningskontor bør organiseres med prinsipper fra en tydeligere bestiller-utførermodell, og på sikt ha strukturer som kan implementere 
økonomimodeller hvor "penger følger vedtak." 

Dagtilbud aktivisering og avlastning
Dagtilbud og aktivisering er ikke en lovfestet rett men anses å være forebyggende tiltak slik at eldre og utviklingshemmede kan bo lengst mulig hjemme. Begge 
kommuner har dagtilbud både for eldre og for utviklingshemmede. Aktivisering og dagtilbud for eldre er i all hovedsak etablert på omsorgssentre og institusjoner og 
dermed spredt på flere lokasjoner. Begge kommuner har tilbud om døgnavlastning for eldre ved sykehjemmene. Fræna har avlastning døgn for barn i Bøtunet, og Eide 
har avlastning døgn for barn i Mikalmarka. 

● På kort sikt bør det vurderes å samle dagtilbudene for eldre mer, eksempelvis til én lokasjon i Eide og én i Fræna. Dette kan gi bedre ressursutnyttelse, redusert 
sårbarhet og og større bredde i aktivitetstilbudet. På lang sikt bør aktivitets- og dagtilbud for eldre samles til ett sted i kommunen.

● Kommunene bør vurdere å utarbeide kriterier for hvem som tildeles dagtilbud.

Hjemmebaserte tjenester
Fræna og Eide har ifølge Kostra tall flere brukere av praktisk bistand i hjemmet og også flere timer i snitt per bruker enn sammenlignbare kommuner. Dette kan 
skyldes at begge kommunene har flere utviklingshemmede innbyggere i omsorgsbolig enn sammenlignbare kommuner. For hjemmesykepleie har begge kommuner 
høyere antall brukere men lavt antall timer per uke i snitt per bruker. Dette kan tyde på at det er mange brukere med lite omfattende hjelpebehov. Felles base for 
hjemmetjenesten i Hustadvika vil trolig bidra til å styrke fagmiljø og gi muligheter for å kunne utnytte ressursene bedre i et framtidsbilde med flere og tyngre brukere i 
hjemmetjenesten.

● Retningslinjer og praksis for tildeling av tjenester bør gjennomgås sammen med forvaltningen.
● Det bør vurderes å slå sammen hjemmesykepleiebasene i Fræna og Eide til én base i nye Hustadvika. 
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Sammendrag av funn og anbefalinger 

4. Lokalisere og dimensjonere tjenestene hensiktsmessig

Institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg for eldre 
Det er sterke politiske signaler om at flest mulig skal få bo i egen bolig lengst mulig. Omsorgsbolig med heldøgns bemanning anbefales derfor som framtidens boform. 
Det innebærer behov for å bygge flere omsorgsboliger og å vurdere ombygging av noen av eksisterende institusjonsplasser til omsorgsboliger. Erfaringer fra andre 
kommuner tilsier at det kan være fornuftig med etablering av flere omsorgsboliger rundt en personalbase. Flere enheter/personalbaser kan være samlokalisert for å 
skape større fellesskap, større service miljø og fagmiljø og for å legge til rette for bedre ressursutnyttelse. Den laveste aktiviteten er på natt, og god ressursutnyttelse er 
derfor å  samlokalisere så mange boenheter at en ikke bruker mer personell enn nødvendig på natt. 

Kommunene har høyere antall heldøgns omsorgsplasser (institusjon og omsorgsbolig med heldøgns omsorg) enn sammenlignbare kommuner. Samtidig er 
beleggsprosenten på institusjonene lav, slik at det til enhver tid står ledig flere plasser. Å videreføre samme antall plasser fram mot 2040 vil ikke være riktig ut fra 
brukernes behov eller ut fra et ressursperspektiv. I dialog med kommunene er det derfor framskrevet tre scenarier med redusert antall institusjonsplasser og økning i 
antall heldøgns omsorgsboliger. Antall institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser må bestemmes av kommunene i et verdivalg av hva som skal være fremtidens 
boform for eldre pleietrengende. 

● På kort sikt bør det vurderes om plasser som ikke er i bruk kan legges ned. Kommunene bør kunne øke beleggsprosent fra dagens nivå opp mot nivå for 
gjennomsnitt i landet.

● På mellomlang sikt bør kommunene vurdere å redusere dekningsgraden fra dagens 26 % ned til 21 %
● På lang sikt bør kommunene vurdere å redusere dekningsgraden til  18 %, og forbeholde institusjonsplasser til korttidsopphold i form av akuttplasser, 

rehabiliteringsplasser, palliative plasser, avlastning og tidlig fase av skjerming. Det bør vurderes å samle institusjonsplasser til én lokasjon i kommunen. Det 
bør vurderes å bygge et helsehus der institusjon, omsorgsboliger, dagtilbud og service-/kulturtiltak er samlet under ett tak. Helsehus bør vurderes lagt til et 
sentralt sted i kommunen.

● Kommunen bør på kort sikt starte prosess for å øke antall omsorgsboliger ved å bygge om institusjonsplasser til omsorgsboliger.
● På lengre sikt bør det vurderes å etableres to lokasjoner for omsorgsboliger, eksempelvis en i Fræna og en i Eide. 

Omsorgsboliger for utviklingshemmede og psykisk syke
Botjenesten for utviklingshemmede og psykisk syke er spredt på mange lokasjoner i Fræna. I Eide bor de fleste brukerne på området Mikalmarka sentralt i kommunen. 
Bemanning i boligene bestemmes av vedtak om bistandsbehov for den enkelte bruker og varierer fra omfattende bistand til noe bistand. Det er likevel stor forskjell i 
gjennomsnitt bemanning per bruker i de to kommunene. Dette kan skyldes at boligene i Fræna er mer spredt enn boligene i Eide. Erfaringer fra andre kommuner 
tilsier at opptil åtte boenheter kan samles i ett bofellesskap. Slike større bofellesskap gir større fagmiljøer, mer fleksibel bruk av ansatte og mindre sårbarhet knyttet til 
fravær. Det kan igjen gi et bedre arbeidsmiljø og bidra til å styrke rekrutteringen.

● På sikt bør kommunene vurdere å samle boliger for henholdsvis utviklingshemmede og psykisk syke til enheter med rundt åtte brukere.
● Endring av boenheter bør gjøres i tett samarbeid med brukere og brukerrepresentanter.
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Sammendrag av funn og anbefalinger 

5. Organisere tjenestene hensiktsmessig
Det er ulik organisering av helse- og omsorgstjenestene i Fræna og Eide i dag. Den største forskjeller er at Fræna har fire ledernivå mens Eide har to. Begge kommuner 
har organisert tjenestene i enheter med enhetsleder som resultatansvarlig. Inndeling og størrelse på enheter er ulik både innad i kommunene og mellom kommunene. 
Organisasjonsmodell for nye Hustadvika kommune bør best mulig legge til rette for tydelige ansvars- og myndighetslinjer og for samarbeid på tvers av enheter og 
yrkesgrupper.

● Det anbefales å organisere tjenestene mer prosessorientert. Samarbeid i tverrfaglige ad hoc team eller mer fastsatte team vil være framtidens arbeidsform både 
rundt enkeltbrukere og på systemnivå. I prosessbasert organisering er det brukernes behov og prosess for tjenesteutøvelse som er styrende – ikke tradisjonelle 
faggrenser. 

● Det anbefales at fire ledernivå legges til grunn i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil styrke ledelse både på operativt og strategisk nivå, og legge til rette for 
godt arbeidsmiljø og gode fagmiljø. Det vil være spesielt viktig å sikre nok lederkraft og  god oppfølging av medarbeidere i tid med omstilling og endring. 
Ledere på nivå fire trenger ikke være fulltids ledere men kan gå deler av stillingen sin i drift.

6. Forbedre virksomhetsstyring og bruk av måltall
Fræna og Eide har ulike kvalitetssystem i dag, og begge kommuner har papirbasert avvikssystem. Det foreligger en rekke overordnede planer for helse- og 
omsorgstjenesten, men det er varierende i hvilken grad dette er brutt ned til mål og tiltak som kan brukes til styring av virksomheten. Det er heller ingen samlet 
oversikt over styringsindikatorer som ligger til grunn for tjenesten. 

● De nasjonale kvalitetsindikatorene bør gjennomgås nærmere for å finne forklaringer på tall og mulige forbedringsområder.
● Det bør utarbeides kvalitetsmål for helse- og omsorgstjenesten i nye Hustadvika.
● Det bør etableres et felles kvalitetssystem inkludert et elektronisk avvikssystem.
● Det bør etableres en elektronisk måltavle der lederne kan følge viktige styringsparametere for sin avdeling. Måltavlen bør gjennomgås i månedlige 

rapporteringsmøter på alle ledernivå.
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1.1 Bakgrunn prosjektmandat og prosjektmål

Denne rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag av Fræna og Eide kommune. Arbeidet er utført på bakgrunn av at Fræna og Eide skal slås sammen til nye 
Hustadvika kommune fra 1. Januar 2020. Oppdraget har vært å gjøre en gjennomgang av dagens helse- og omsorgstjenester og en analyse av framtidens helse- og 
omsorgstjenester i den sammenslåtte Hustadvika kommune, basert på tilgjengelige økonomiske ressurser. Analysene skal inngå i grunnlag for tjenesteutforming i den 
nye kommunen. 

Helse og omsorg i denne rapporten omfatter institusjonstjenester, hjemmetjenester i private boliger og omsorgsboliger, avlastning, dagtilbud og aktivisering. 
Rapporten omfatter ikke barnevern, Nav, legekontorer, fengselshelsetjeneste, helsestasjonstjeneste eller skolehelsetjeneste. Analysene bygger på den demografiske 
utviklingen og de økonomiske ressursene som er tilgjengelige, og tar sikte på utvikling av tilbudet i et perspektiv på 20 år. Prosjektet innebærer også en vurdering av 
hvordan tilgjengelige data kan benyttes til statistikk og analyse for tidsriktig ledelses- og styringsinformasjon. Effektiviseringspotensialet er særlig vurdert og det er 
foreslått flere effektiviseringstiltak med tilhørende konsekvenser.

Visjon, mål, arbeidsgiverpolitikk og andre styrende dokument for den nye Hustadvika kommune er lagt til grunn for de vurderinger som er gjort.

Oppdraget er løst i et samarbeid mellom kommunene og PwC. Det har vært oppnevnt styringsgruppe og arbeidsgruppe, og informasjon fra kommunene har dannet 
vesentlig del av grunnlaget for analyser og vurderinger. Deltakere i prosjektet har vist stort engasjement i arbeidet, og gitt verdifulle bidrag til analyser av dagens helse- 
og omsorgstjenester og til vurderinger av framtidige behov og løsninger.

Metode for innsamling av data om dagens helse- og omsorgsvirksomhet i kommunene har vært tredelt; Dokumentgjennomgang, der vi har innhentet aktuelle planer, 
oversikter og rapporter fra kommunene. I tillegg kvantitative analyser ved at vi har innhentet Kostra tall for Fræna og Eide og sammenlignet med andre kommuner. Vi 
har også innhentet kvalitative data via møter med arbeidsgruppen, intervjuer med nøkkelpersoner og samtaler med ledere i tjenesten. 
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Per Sverre 
Ersvik

Prosjekteier

Arbeidsgruppe
Jan Morten Dale
Liv K. L Naas
Peggy Visnes
Målfrid Monge
Merete Egge 
Karianne Naas Vestavik
Karin Iversen/Solvor Krogsæther
Tone M. Vestad
Else Marie Skotheimsvik
Hildegunn J. Ødegård

Styringsgruppe
Jan Morten Dale
Egil Strand
Tove Henøen
Ole Bjørn Moen
Anders Skipenes
Målfrid Monge
Kari Holten
Carita Naas
Gjermund Moe
Tor Gunnar Johansen

Prosjektleder
Anne Hilde 
Bjøntegård

Prosjektgruppe
Ingvill Flo 
Kristin Dvergsdal
Solveig Standal
Anne Kathrine Solberg
Eirik Brynhildsvoll Tenfjord
 

Charlotte Pernille Ørgesvik
Monica Sortehaug
Leif Arild Lervik
Astrid Benedicte Karlsnes
Knut Sæbø 
Jon Skarvøy
Kai Corneliussen
Ole Helge Nerland
Martin Magerøy
Theresa Iversen
Charlotte Kaspara Herskedal
Ingvild Eide

1.2 Prosjektorganisering

Kontaktperson
Jan Morten Dale



Gjennomgang av kommunale dokumenter
Planer, retningslinjer, rapporter, avtaler, stillingsbeskrivelser, budsjetter, 
regnskap, stillingsoversikter, turnuser

Se vedlegg for en utfyllende liste av dokumenter som er gjennomgått. 

Møter i prosjektet
Formål med møter og intervju har vært å samle data om dagens virksomhet 
og utfordringer. Videre har det vært å få innspill og synspunkter på framtidig 
virksomhet

1. Arbeidsgruppe og styringsgruppe
a. 23. 08 Felles oppstartsmøte med styringsgruppe og 

arbeidsgruppe
b. 24.08 Møte med arbeidsgruppen
c. 17. -18.09 Workshop med arbeidsgruppen
d. 15.11 Møte med ledere i kommunene for dialog rundt 

dekningsgrad - utvikling av scenarier
2. Møter i prosjektledelse

a. Omlag hver 14.dag. Statusmøte per telefon
3. Andre møter

a. 23.08 Åpent folkemøte

Intervjuer
13.09 Gruppeintervju med rådmenn i begge kommuner samt 
administrasjonssjef for Hustadvika
17.10 og 18.10 Individuelle intervjuer med åtte ledere i helse- og 
omsorgstjenesten i begge kommuner 

1.2 Metodisk tilnærming
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Kostra analyser
For å vurdere Hustadvika kommunes tjenesteprofil og dimensjoneringen av 
tjenesten har vi sammenlignet med andre kommuner i form av analyser av 
Kostra-tall. Fræna kommune inngår i Kostra-gruppe 10, som også vil være 
den Kostra-gruppen Hustadvika kommune kommer til å tilhøre. Denne er 
derfor brukt som sammenligningsgrunnlag.Der ikke annet er nevnt har vi 
brukt 2017-tall, justert for utgiftsbehov (for å sikre at tallene er 
sammenlignbare) 

Kilder som er benyttet i analyse
● Kostra (Framsikt og SSB)
● https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2018/
● Uttrekk og rapporter fra Gerica og IPLOS sum rapporter

Metodiske utfordringer
Tall for kostnader, antall årsverk og antall plasser i ulike boformer 
har vært noe forskjellig i underlagsdokumentasjon vi har sett på fra 
ulike kilder. Dette skyldes i hovedsak at tjenestene er organisert 
ulikt i de to kommunene, og at opplysningene er skrevet på 
forskjellige måter i dokumenter og rapporter. Det kan også skyldes 
utfordringer med registreringspraksis i kommunene.

Vi har så langt som mulig kvalitetssikret tallgrunnlag i analysene 
med lederne i kommunene. Det kan fortsatt forekomme mindre 
avvik i tall, uten at dette har betydning for de  vurderinger og 
anbefalinger som er gjort i rapporten .
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Trender og utvikling
 i helse og omsorgssektoren

2.1. Befolkningsutvikling
2.2. Brukernes behov
2.3. Nasjonale føringer



. 

2.1 Økt andel eldre fører til at det må legges til rette for at innbyggere 
kan bo hjemme så lenge som mulig
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Per 1. Januar 2015 var det fem kommuner i Norge 
der innbyggere som var 67 år eller mer utgjorde 
minst 25 % av befolkningen. Fremskrivningen til 
SSB viser at dette vil være tilfelle for 106 
kommuner i 2030.

Økt andel eldre gir flere 
brukere av tjenestene per 

innbygger enn i dag

Det blir relativt sett færre 
innbyggere i arbeidsaktiv 

alder

Kostnadene og utføring av 
tjenester må bæres av en 

stadig mindre del av 
innbyggerne

Økt andel eldre er ikke en utfordring i seg selv

Det å leve lenger er positivt, og de fleste eldre klarer seg selv eller med lite 
tjenester. Det er hovedsakelig eldre over 80 år som er storforbrukere av 
helsetjenester

Utfordringen er å legge til rette slik at innbyggerne kan bo hjemme 
og oppleve den gode hverdagen så lenge som mulig



2.2 Den enkeltes livssituasjon og behov må bli vurdert individuelt, 
og tjenestetilbudet må tilpasses deretter
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Dette åpner for å kunne tildele 
et bredt spekter av tjenester, 

på beste effektive omsorgsnivå 
(BEON-prinsippet). 

Omsorgstrappa er en modell for det kommunale 
tilbudet av pleie- og omsorgstjenester i en tiltakskjede

Omsorgstrappa har som forutsetning at de som 
har behov for tjenester ikke er like

Behovet for tjenester må vurderes og 
tilpasses på det individuelle nivå

I hvilken grad en kommune evner å 
fordele sine tjenester i henhold til 
tjenestetrappen sier noe om helse-og 
omsorgstjenestens kapasitet, kvalitet og 
effektivitet.



2.3 Nasjonale føringer peker på at kommunene må satse mer på 
forebyggende helsearbeid. Dette krever nye arbeidsmetoder, 
samarbeid på tvers av avdelinger og vilje til endring
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Samhandlingsreformen
● Bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder fremover
● Regjeringen vil søke å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester samtidig som 

den også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene
● Den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt være lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, 

uavhengig av personlig økonomi og bosted

Kvalitetsreformen “Leve hele livet”
● Kvalitetsreformen skal være basert på fire grunnpilarer og ønsker å utjevne uønsket variasjon basert på tilfeldigheter. : 

1. God ernæring: For eksempel å skape gode middagssituasjoner der tidspunkt, ernæring og fellesskap er viktig
2. Aktivitet: Tilstrekkelig aktivitet i hverdagen som skal skape glede og mestring
3. Riktig helsehjelp til riktig tid skal skape god balanse mellom pårørende og kommunene sin innsats
4. Fellesskap: Arbeidet med kvalitetsreformen skal involvere fagmiljø, interesseorganisasjoner, KS og andre aktører

Primærhelsemeldingen
● Primærhelsemeldingen legger opp til mer teambasert organisert av helsetjenestene gjennom primærhelse- og oppfølgingsteam, samt mer 

samarbeid med omkringliggende kommuner
● Primærhelsemeldingen legger føringer for at kommunene må få på plass mer helse- og sosialfaglig kompetanse ved å etterutdanne 

helsepersonell uten fagkompetanse, samt gi ledere mer lederkompetanse
● Fokuset må endres fra behandling til forebygging i de kommunale helsetjenestene i årene som kommer

SINTEF: Er smått alltid godt i demensomsorgen?
● En av de største gevinstene ved å benytte mindre enheter med oppfølging er at behovet for sykehjemsplass blir utsatt
● Kommunene må fokusere på hvilket botilbud, tjenestetilbud og teknologi som kan støtte opp om denne effekten
● SINTEF peker på følgende tiltak som sentrale for å utsette institusjonalisering av eldre: - Samlokalisere ulike botilbud, - Opprette flere 

dagtilbud for de som ikke bor i institusjon, - Gjøre det attraktivt for pårørende og frivillige og delta som ressurs og - Skape gode 
områdekvaliteter og tilgang til uteområde

● Rapporten viser til forskningsbasert konsensus om at å sette den enkelte i stand til å gjøre nytte av egne ressurser maksimalt, 
og bygge mestringsfølelse, gir best livskvalitet. De fysiske omgivelsene må støtte opp under dette
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Demografisk framskriving 
for Hustadvika

3.1. Befolkningsframskrivning 
3.2. Tjenesteyting 
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3.1 Kommunene vil ha mer enn dobbelt så 
mange over 80 år fram mot 204o. Dette 
fører til behov for effektivisering og 
endring i helse- og omsorgstjenestene
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63%

149%

Fræna og Eide vil få en liten vekst i befolkningen totalt og men en 
markant økning i antall eldre fram mot 2040. I faktiske tall dreier 
det seg om rundt 1300 flere personer* over 67 år frem mot 2040, 
derav over 800 personer som er 80 år eller eldre. Brutt ned på årlig 
vekst viser det om lag 60 flere personer i gruppen 67 år eller eldre 
per år. 

Dersom kommunen fortsetter å gi tjenester på samme måte som i 
dag, så vil både budsjetter og antall ansatte innen helse og omsorg 
måtte dobles fram til 2035 og ganges med ca. 2,5 fram til 2040. 

Til høyre illustreres befolkningsveksten i Hustadvika fra 2018 til 
2040. Samlet er veksten på 3 prosent, mens samlet endring av 
befolkningen i yrkesaktiv alder er på -5 prosent. For personer som er 
67 år eller eldre er veksten på 63 prosent, mens for personer som er 
80 eller eldre er den på 149 prosent. 

En slik økning av ressursinnsats til helse og omsorg er ikke 
realistisk. Gapet mellom ressurser og behov fram mot 
2040 vil i stor grad måtte finansieres ved å skaffe 
økonomisk handlingsrom gjennom effektivisering av 
eksisterende tjenester.

Kilde: SSB.no, befolkningsprognose og kostra-tall * Forutsatt SSB sitt hovedalternativ MMMM 
(middels på de fire variablene fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring)

3%

-5%



Eide          Fræna

3.1 Utgiftsbehovet innenfor ulike innbyggerkategorier i Eide og Fræna
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I illustrasjonene til høyre vises utgiftsbehovet til 
Eide og Fræna for ulike innbyggerkategorier. Dette 
er basert på volumet av innbyggere som faller inn 
under hver kategori. 

Landsgjennomsnittet vises ved streken i midten, og 
de innbyggerkategoriene som er vektet på venstre 
side av streken, er under landsgjennomsnittet. Her 
er altså utgiftsnivået lavere enn snittet. Motsatt, er 
de innbyggerkategoriene på høyre side av streken 
de områdene der utgiftsnivået er høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Det er spesielt viktig å bemerke seg at både Eide og 
Fræna flere “psykisk utviklingshemmede 16 år og 
over” (henholdsvis 72,5 prosent i Eide og 27,8 
prosent i Fræna).

Videre, har begge kommuner flere innbyggere i 
aldersgruppen 67-79 år (henholdsvis 5,5 prosent i 
Eide og 10,7 prosent i Fræna). Dette medfører 
naturlig nok at høyere utgifter til helse- og omsorg 
innenfor disse grupperingene. 

Kilde:https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2018/

Landsgjennomsnitt



3.2 Hustadvika har 4 institusjoner, 4 omsorgsentre, 17 boligadresser for 
utviklingshemmede og psykisk syke, et frittstående dagsenter, et frittstående 
forvaltningskontor og 2 hjemmesykepleiebaser. Til sammen er det 27 lokasjoner 
/adresser for helse-og omsorgstjenestene
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Fræna Sjukeheim og 
Omsorgssenter

Bøtunet 
Omsorgssenter

Farstad 
Omsorgssenter

36 (16+20) 

16+4 

41 

21+1

20

10

Gnisten 
dagsenter

Botjeneste 
utviklingshemmede og 
psykiske lidelser 
lokalisert på 
Mikalmarka m.fl.

 Ca. 140

Auretunet 
Omsorgssenter

Hjemmetjenesten

Lundhaugen 
Omsorgssenter

Antall boliger/leiligheter Antall brukere

Bjørklia, og Slettatunet 
omsorgsboliger

Hjemmetjenester

Eide Sjukeheim - avd. 
Slettatunen og 
Furutoppen

Botjeneste utviklings-
hemmede og psykiske 
lidelser, ulike 
lokasjoner

36

Ca. 430

19

23



3.2 Oppsummering av nøkkeltall sammenlignet med Kostragruppene, fylket 
og landet
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 Eide Fræna Kostragr. 1 Kostragr. 10 Landet Fylket

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie 2,0 1,8 4,2 4,5 5 5

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand  16,6 17,0 11,5 11,4 10 14

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt 12,0 12,7 10,5 11,4 11 12

Dekningsgrad heldøgns omsorg eldre (Andel plasser i prosent av 
antall innbyggere 80 år og eldre) 

26,8 22,3 18,6 16,6 18,9 18,3

Beleggsprosent: Andel beboere i institusjon av antall plasser 87,5 87,7 90,6 96,7 98,1 100,1

I alt Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 
innbyggere (antall)

54,1 48,8 50,7 46,0 39,1 47,4

I alt Institusjonstjenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 
innbyggere (antall)

11,3 7,4 9,1 8,5 8,7 9,6

Korr. Bto. dr.utg. , institusjon, pr. kommunal plass 926 780 868 708 1 087 254 1 120 238 1 148 707 1 103 729 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 0% 5,3% 4% 5,8% 3,7% 5,4%

Andel beboere i institusjoner 80 år og over(B) 56,4% 72,2% 69,3% 66,8% 72% 67,7%

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon(B) 14,4% 13% 12,55 11,5% 12,9% 13,3%

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år(B) 113 77 81 72 69 73

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over(B) 327 395 336 336 316 352

Mottakere av hjemmetjenester,pr. 1000 innb. 0-66 år(B) 32 49 49 45 38 46

Kilde: SSB (Kostra). Tallene er justert for utgiftsbehov



Fordeling av utgifter til pleie og 
omsorg

Hustadvika kommune bruker om lag 58 % (vektet 
sum av Fræna og Eide) av de samlede netto 
driftsutgiftene i Pleie- og omsorg til 
hjemmeboende brukere. Dette er en høyere andel 
enn Kostragruppe 10 (56 %), fylket (52 %) , landet 
(50 %). 

Andelen netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 
institusjoner er lavere i Hustadvika enn i 
Kostragruppe 10 (vektet sum av Fræna og Eide på 
38 % vs 41 % i Kostragruppe 10, 43 % i fylket og 44 
% i landet).

Hustadvika har om lag lik andel kostnader til 
aktivisering som Kostragruppe 10 (~4 %). Dette er 
imidlertid noe lavere enn fylket (5 %) og landet (6 
%). 

3.2 Hustadvika bruker en større andel av sine netto driftsutgifter til 
hjemmetjenester og en mindre andel av sine netto driftsutgifter til 
institusjon sammenlignet med Kostragruppe 10 
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3.2 Sammenlignet med Kostragruppe 10 har Hustadvika kommune 
høyere kostnad per innbygger innen tjenester til hjemmeboende og 
samme kostnad per innbygger innen tjenester i institusjon
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Korrigerte brutto driftsutgifter til 
hjemmeboende brukere 

Sammenlignet med Kostragruppe 10 har 
Hustadvika mer kostbare tjenester til 
hjemmeboende (vektet sum på ca 13 000 NOK vs 
11 000 NOK). Dette er også en høyere sum enn 
fylket og landet. 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
pleie og omsorg i institusjon 

Vi ser et annet bilde når det gjelder kostnadene til 
pleie og omsorgstjenester i institusjoner. 
Hustadvika kommune bruker om lag 8000 NOK 
per innbygger (vektet sum) til tjenester i 
institusjon. Dette er på nivå med Kostragruppe 10, 
mens det er lavere enn fylket og høyere enn 
landet. 

Isolert sett har Eide den høyeste summen per 
innbygger for institusjon og Fræna den høyeste 
summen per innbygger for hjemmetjenester

Kilde: SSB (Kostra). Tallene er justert for utgiftsbehov



Netto driftsutgifter til hjemmeboende per innbygger 
(f254) justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til hjemmeboende brukere (hjemmesykepleie, 
praktisk bistand i hjemmet og omsorgsboliger) per innbygger, har 
økt med 21% i Hustadvika i perioden 2014-2016. I Kostragruppe 10 
er det i samme periode en økning på 16 %.

3.2 Netto driftsutgifter til hjemmeboende brukere stiger, mens netto 
driftsutgifter til institusjon reduseres. Dette gjelder både Kostragruppe
10 og Hustadvika kommune 
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21%

16%

-7%

-2%

Netto driftsutgifter til institusjon per innbygger (f253) 
justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til institusjon per innbygger, er redusert med 2 
% i Hustadvika i perioden 2014-2017. I Kostragruppe 10 er det i 
samme periode en reduksjon på 7%. 

Kilde: SSB (Kostra). Tallene er justert for utgiftsbehov



Kilder: Lister over årsverk tilsendt fra kommunene, Turnuser tilsendt fra kommunene, kartleggingsrapport 2017 for nye Hustadvika PwC  ∙  26

Totalt årsverk
Inkludert 
renhold og 
leder
/adm, men 
ekskludert 
kjøkken og 
aktivitør 

Årsverk bare 
pleiepersonell

Hvorav årsverk 
til nattevakter

Pleiepersonell 
uten årsverk til 
nattevakter

Plasser Bemannings-
faktor 
uten natt
Inkludert 
renhold og 
leder adm. Ikke 
inkludert 
kjøkken

Pleiefaktor
Uten natt
Uten renhold
Uten kjøkken
Uten 
leder/adm

Omsorgs-
bolig med 
heldøgns 
omsorg

Lundhaugen 
omsorgssenter

18,31 16,92 3,74 13,18 20 0,91 0,66

Auretunet
omsorgssenter

8,34 7,94 1,87 6,07 10 0,83 0,60

Institusjon FSO 42,52 40,52 5,61 34,91 41 1,03 0,85

Bøtunet 
omsorgssenter

19,29 18,29 3.50 14,78 16 1,20 0,92

Farstad 
omsorgssenter

20,88 18,68 3,78 14,90 21 + 1 0,94 0,71

Furutoppen 17,20 15,25 3,55 11,7 20 0,86 0,58

Slettatunet 17,10 14,54 3,55 10,99 16 1,06 0,68

Sum 148,14 133,14 25,6 106,53 144+1 Snitt 0,97 Snitt: 0,71

3.2 Bemanningsfaktor og pleiefaktor institusjoner og omsorgssentre med 
heldøgns bemanning
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3.2 Bemanningsfaktor - hvordan ser dette ut ellers i landet? 

Uten natt Oslo Drammen Sandnes Sola Holme-
strand

Sande Voss Domkirke-
hjemmet

Grue Mandal Arendal Leikanger Snitt 6 
sykehjem 
i Bergen

Langtid 0,71 0,71 0,73 0,80 0,68 0,69 0,68 0,8 0,63 0,78 0,72***

Skjermet
Forst.skj 

0,81 0,86 0,89 0,93 1,28 0,93
1,25*

0,95 1,48 0,83
1.6*

0,83
1,55*

Korttid 0,78 0,80 0,85 0,93 0,84 0,85 0,76 - 0,53 0,91 1,19**

Rehab 0,88 1,02 1,10 0,93 - 0,85 - - -

Samlet 0,80 0,92 0,89 0,90 0,93 0,83 0,90 0,88 0,88 1,07 1,01 0,96

*Forsterket skjermet enhet
**Lindrende enhet
***Røed, Nyskogen, Færvik, Saltrød, Solhaug, Elim, Tromøy, Plankemyra 2 etg og 3 etg

Tallene i tabellen over er hentet fra utredninger som er gjort av PwC i disse kommunene



3.2 Analyse og vurdering av pleiefaktor
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Kommunene bør sette en standard 
for pleiefaktor institusjonstjeneste og 
omsorgsbolig med 
heldøgnsbemanning. I institusjon 
ligger flere kommuner på et snitt på 
0,7-0,8. 

For omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning bør kommunene vurdere 
en lavere grunnbemanning, basert på 
beboernes vedtak og hjelpebehov. En 
lavere grunnbemanning kan 
suppleres med at beboerne får 
tjenester fra hjemmesykepleien. 

Anbefaling
Definisjon av pleiefaktor*
“Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og beboerne på institusjon. Det finnes 
ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. Ifølge en rapport fra Helsetilsynet i 2000, 
refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,70 uten natt. Pleiefaktor er imidlertid bare en parameter som kan 
indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet, og må brukes som sådan.” hentet fra RO rapport for 
Leikanger kommune 2013

Definisjon av bemanningsfaktor
 «Bemanningsfaktor» er oftest definert som forholdet mellom tallet på ansatte og tallet på pasienter ved ein 
institusjon. I begrepet «bemanningsfaktor» teller en med merkantilt personell, institusjonsleder, renhold og vaskeri, 
kjøkken, vaktmester og lignende.

Definisjoner

Det er ingen fastsatt definisjon av begrepet pleiefaktor, og heller ingen nasjonal standard for hva pleiefaktor skal være 
eller hvordan den skal beregnes. Flere utredninger viser til en “norm” på 0,7 som skal være satt av Helsetilsynet i 
2000. Grunnlagstallene kan variere fra kommune til kommune og gjør det vanskelig å sammenligne på tvers av 
kommuner uten å gå nøye inn i hva som er lagt til grunn. Det er likevel vanlig å se på pleiefaktor som et uttrykk for 
ressurser som brukes til pleie og omsorg i en institusjon. Det er ulike utredninger om normtall og måter å regne ut 
pleiefaktor på. Pleiefaktoren ligger ofte høyere på skjermet enheter og i korttidsavdelinger enn på langtidsavdelinger.

Fræna ligger høyt i pleiefaktor i omsorgsboligene med heldøgns bemanning. Her ligger det et handlingsrom i å 
utforme turnuser mer aktivitetsbasert i tråd med vedtak for beboere. Bemanningsbehovet må henger sammen med 
funksjonsnivå hos brukerne , men PwC er kjent med at det i enkelte kommuner er pleiefaktor ned mot 0,3, supplert 
med hjelp fra hjemmesykepleien ved behov.
Det er betydelig variasjon i pleiefaktor i institusjon. Kommunene bør gjennomgå dette og harmonisere pleiefaktor på 
tvers av lokasjoner. 

Analyse og vurdering

*https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/budsjettoganalyse/Omstilling%20og%20effektivisering/Levek%C3%A5r/Sluttrap
porter%20Levek%C3%A5r/Innstilling%20arbeidsgruppe%20pleiefaktor%20mai%202016.pdf 
http://www.leikanger.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/14011666d14011703o8fc0d1/notat-ro-vedr-utviklingsplan-i-forbindelse-med-gjenn
omgang-av-pleie-og-omsorgstjenesten-leikanger-kommune.pdf

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/budsjettoganalyse/Omstilling%20og%20effektivisering/Levek%C3%A5r/Sluttrapporter%20Levek%C3%A5r/Innstilling%20arbeidsgruppe%20pleiefaktor%20mai%202016.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/budsjettoganalyse/Omstilling%20og%20effektivisering/Levek%C3%A5r/Sluttrapporter%20Levek%C3%A5r/Innstilling%20arbeidsgruppe%20pleiefaktor%20mai%202016.pdf
http://www.leikanger.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/14011666d14011703o8fc0d1/notat-ro-vedr-utviklingsplan-i-forbindelse-med-gjennomgang-av-pleie-og-omsorgstjenesten-leikanger-kommune.pdf
http://www.leikanger.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/14011666d14011703o8fc0d1/notat-ro-vedr-utviklingsplan-i-forbindelse-med-gjennomgang-av-pleie-og-omsorgstjenesten-leikanger-kommune.pdf


Demografi 
Hustadvika vil som landet ellers møte 
demografiske endringer med økning i antall 
eldre og en reduksjon i antall i yrkesaktiv 
alder. Den største endringen i 
alderssammensetningen skjer fra 2025 og 
framover. 

Mens det i dag er 14 personer i yrkesaktiv 
alder per person over 80 år, så vil det være 
ca. fem personer i yrkesaktiv alder per 
person over 80 år i 2040. 

Den ene hovedutfordringen dette gir for 
helse- og omsorgstjenesten er at det med 
dagens måte å arbeide på ikke vil være nok 
personell med tilstrekkelig kompetanse til å 
yte tjenester til de som trenger det fram mot 
2040. 

Den andre hovedutfordringen er at dagens 
måte å organisere og dimensjonere 
tjenestene på ikke vil være økonomisk 
bærekraftig for kommunen.

Tjenesteyting 
Institusjonstjeneste og omsorgstjeneste i 
Hustadvika er spredt på mange geografiske 
lokasjoner. For eldreomsorgen varierer antall 
plasser i hvert bygg fra 12 til 37. I 
botjenesten for utviklingshemmede og pysisk 
syke varierer antall plasser i hvert 
bofellesskap fra 4 til 17 i tillegg til enkelte 
private boliger med en eller to brukere.

Begge kommuner har høyere forbruk av 
helse- og omsorgstjenester enn 
sammenlignbare kommuner. Dette gjelder 
både institusjonstjenester og hjemmebaserte 
tjenester. 

Det kan se ut som om flere bor på institusjon 
eller i bolig med heldøgns omsorg i Fræna 
og Eide enn i sammenlignbare kommuner. 
Det er også høyere forbruk av 
hjemmetjenester enn i sammenlignbare 
kommuner.

3.3 Oppsummering av kapittel 3
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Ressursutvikling

Sammenlignet med Kostragruppe10 har 
begge kommuner høyere kostnader til 
hjemmetjenester. Både utgifter og antall 
tjenestemottakere har økt de siste årene.

Begge kommuner har flere heldøgns 
omsorgplasser og institusjonsplasser enn 
sammenligbare kommuner, men lavere 
kostnader til institusjon enn sammenlignbare 
kommuner. Driftsutgifter til institusjon er 
redusert de siste årene.

Bemanningsfaktor og pleiefaktor for 
institusjonstjeneste i Fræna og Eide varierer. 
Eide ser ut til å ha lavere bemanning enn 
Fræna. Snitt bemanningsfaktor for begge 
kommuner samlet sett er på nivå med andre 
institusjoner PwC har gjennomgått. 
Bemanningsfaktor og pleiefaktor for 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning 
ligger noe høyere enn  andre kommuner.



4
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Framskriving av helse og 
omsorgstjenester 2018-40
4.1 Utviklingstrekk i helse og omsorgstjenester
4.2 Dekningsgrad i eldreomsorgen
4.3 Framskriving av helse og omsorgstjenester i
        eldreomsorgen
4.4 Oppsummering av framskriving

-Scenario 1:Nullalternativet: ingen endring fra dagens
                      situasjon
-Scenario 2: Dekningsgrad 24%, andel institusjon 35%
-Scenario 3: Dekningsgrad 21%, andel institusjon 35%
-Scenario 4: Dekningsgrad 18%, andel institusjon 35%
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De fleste utviklingstrekk og framskrivinger for kommune-Norge som helhet tyder på at morgendagens 
brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov (St.mld 29)

Når det gjelder sykdomsbyrde vil det sannsynligvis være de ikke-smittsomme sykdommene som KOLS, 
hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager, rusproblemer og demens 
som vil utgjøre hovedutfordringene. Slike sykdomspanorama forutsetter et organisering av helse- og 
omsorgstjenestene som tilbyr flerfaglig oppfølging over tid, fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, 
samtidig med at personen bor hjemme. Utviklingen vil stille krav til både kapasitet og kompetanse. Det vil 
ikke bare stilles krav om økt kompetanse men også annen kompetanse.

Utviklingen vil stille krav til samarbeid, innovasjon og utvikling av tjenesten i tråd med de endrede behovene. 
Mange av de fremtidige brukerne vil ha behov for flere tjenester over lang tid, noe som vil utfordre kommune 
på en mer teambasert- og flerfaglig tjenesteyting. F.eks vil man se en utvikling hvor brukere i større grad må 
bo hjemme med mer krevende og komplekse tilstander. Disse vil ha behov for mer avanserte 
hjemmetjenester, som mer legetjenester, mer fysioterapi, og også annen helse- og sosialfaglig kompetanse, i 
tillegg til sykepleie. Dette vil utfordre det etablerte skillet mellom helse- og omsorgstjenester i kommunen. 
Framtidas helsetjenester må arbeide annerledes, de må samarbeide bedre og det er behov for nye 
organisatoriske løsninger som bedre vil reflektere det nye utfordringsbildet. 

Et viktig virkemiddel som holdes fram i st.melding 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste" er samlokalisering. 
Samlokalisering av tjenestene i helse- og omsorgstjenesten er et viktig skritt for å gjøre tjenestene mer 
helhetlige for brukere, og legger til rette for bedre samhandling mellom de ulike personellgruppene. 

4.1 Morgendagens brukere av helse- og omsorgstjenestene
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Utvikling av 
framtidas helse- og 
omsorgstjenester for 
nye Hustadvika 
kommune må ta opp i 
seg en vurdering av 
mest hensiktsmessige 
måte å organisere 
tjenestene på, slik at 
det sikres at brukerne 
tilbys forsvarlig og 
god kvalitet på 
tjenestene i alle ledd 
av omsorgstrappen

Utviklingstrekk i helse og omsorgstjenester1



Det forventes at framtidas brukere vil ha andre ressurser å møte 
sykdom, funksjonsnedsettelse og problemer med. Dette gjelder de nye 
generasjonene eldre som forventes å leve lenger og møte alderdommen 
med bedre økonomi, høyere utdannelse, bedre helse, bedre 
IKT-kompetanse og helt andre materielle forhold sammenliknet med 
generasjoner før dem. En 80-åring i 2000 og en 80-åring i 2030 vil 
derfor ikke være det samme. Fordi den enkelte bruker vil ha ulike 
ressurser for å møte alderdom og sykdom, må man forvente at både 
brukere av tjenestene, og brukeres familie og omgivelser vil ha andre 
forventninger til de kommunale helse – og omsorgstjenestenes evne for 
å støtte opp om, og tilpasses disse. 

● Krav om individualisering i type tjenester og tiltak, tjenestene 
skal ikke gis som et gruppetilbud (for eksempel til eldre)

● For å bygge opp under selvstendighetsaspektet, skal tjenesten 
fokusere på den enkeltes egenevne til å mestre, samtidig som 
tjenesten skal gi trygghet for nødvendig hjelp, tilsyn og pleie. For 
mye hjelp vil i et slik perspektiv oppfattes å ha like negative 
effekter som for lite hjelp.

Boformen som den enkelte tjenestemottakeren bor og lever i er 
medvirkende for opplevelsen av selvstendighet, normalitet og verdighet. 
Omsorgsboligen som alternativ arena til sykehjem er også et uttrykk for 
kommunenes oppfølging av lovverkets intensjon.

Tjenestetilbudet innen heldøgns helse- og omsorgstjenester innebærer at 
du skal få de tjenestene du har krav på og behov for, uavhengig hvor du 
bor. Hvorvidt kommunen ønsker å innrette boform for heldøgns omsorg 
* tilbudet innen rammene av mer tradisjonell institusjonsdrift som 
sykehjem, eller om kommunen ønsker å legge til rette for at flest mulig 
brukere får sitt hdo-tilbud tilrettelagt i egen bolig er en lokalpolitisk 
avveining. 

Et langsiktig verdivalg må også ta opp i seg spørsmål om kommunen 
skal differensiere tydeligere mellom hvilket tjenesteinnhold som skal 
knyttes til de ulike boformene med hdo, henholdsvis institusjonsnivå og 
omsorgsbolignivå.

Tolker man sentrale politiske føringer, og trender i utviklingen av 
kommunale tjenestetilbud, tyder mye på at mange kommuner velger en 
dreining i innretning av det kommunale hdo-tilbudet i retning av at 
langtids botilbud tilbys i omsorgsboliger med hdo, og korttids botilbud 
tilbys i form av institusjonstjenester.
 

4.1 Hvilke boformer kommunen velger er et verdivalg 
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Utviklingstrekk i helse og omsorgstjenester1

*Heldøgns omsorg forkortes hdo videre i rapporten



Dekningsgrad
Dekningsgrad sier noe om forholdet mellom antall heldøgns 
omsorgsplasser (hdo) og antall innbyggere i kommunen 
aldersgruppen 80+ 

KS om dekningsgrad
KS har gjennomført en utredning av heldøgns omsorgstilbudet i 
norske kommuner, og konkluderer med at begrepet hdo fungerer 
som et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder typer 
plass, hvor plassene blir tilbudt og omfang av tjenesteinnhold og 
bemanning. 

Eks. på type plasser er langtidsplass, skjermede plasser for 
demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. 
Dette er tjenester som tilbys i ulike boformer som aldershjem, 
sykehjem, omsorgsboliger. Tjenesteinnhold og 
bemanningsfaktor (ant brukere/ant årsverk) varierer stort. 
Pleiefaktor varierer nasjonalt fra 0.2 - 1.5, og også omfang på 
vedtak av bistand (timer pr bruker) varierer fra 8.7 - 43.8 timer 
pr døgn.Tilbudet innen hdo varierer stort og det foreligger ingen 
felles forståelse eller norm for organisering av slike tjenester. En 
av forklaringene på dette er at sentrale aktører som SSB og 
Husbanken anvender begrepet på ulik måte. Særlig kravene til 
personalbase får betydning for hvor stor andel av kommunens 
samlede helsetjenestetilbud som defineres som “hdo”.

4.2 Dekningsgrad eldreomsorg
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PwC og dekningsgrad
I denne analysen for framskriving av nye Hustadvika kommunes 
behov for helse- og omsorgstjenester har PwC valgt å legge til 
grunn Husbankens definisjon av dekningsgrad. Bakgrunnen for 
dette er todelt. 1) De ulike alternative scenariene som 
presenteres vil kunne legges til grunn for den nye kommunens 
investeringsbehov mht nye hdo-plasser (Samsvar med reglement 
for nedskriving og tildeling av tilskudd i Husbanken) og 2) 
Nasjonale politiske føringer i form av stortingsmeldinger og 
stimuleringsprosjekter peker i retning av en slik bredere 
forståelse av hdo-begrepet. 

Dekningsgrad for nye Hustadvika kommune

De ulike scenariene som skriver fram det framtidige 
kapasitetsbehovet for helse og omsorgstjenester i nye 
Hustadvika kommune tar utgangspunkt i vår beregning av det 
som ville defineres som dagens dekningsgrad for kommunene 
Eide og Fræna (hhv basert på Husbankens definisjon): 

Antall hdo-plasser (Eide+Fræna): 145
/Antall innbyggere 80+:553

=Dekningsgrad: 26%

 

Dekningsgrad i eldreomsorgen2



Samtidig med at kommunene skal finne løsninger på et forventet 
tjenestebehov til et raskt voksende antall eldre og en endret 
sykelighet i befolkningen pålegges kommunene nye oppgaver og 
nytt ansvar. 

Hensikten med en slik nasjonal dreining i helsetjenesten er å 
demme opp for en utvikling der de demografiske endringene vil 
legge beslag på behandlingsplassene i spesialisthelsetjenestene. 
Ved å legge til rette for robuste helse- og omsorgstjenester i 
kommunene søker man å sikre kapasiteten og tilgjengelighet på 
nødvendige behandlingsplasser i sykehusene når antallet eldre 
øker. I tillegg vil konkurransen om arbeidskraft være et argument 
for å lykkes med en fordeling av oppgaver og ansvar i årene som 
kommer.

Grunnlaget for endringer i statlig politikk ligger forankret i en 
forventning om et gap mellom tilbud og etterspørsel som forventes 
å bli større i de nærmeste 30 årene. 

Man er avhengig av å etablere en effektiv pasientstrøm mellom 
kommune og sykehus og internt i kommunen. Dette skal bidra til 
en forløpstenkning der kommunen blir en del av 
behandlingskjeden. En viktig del av kommunens innretning vil 
nødvendigvis ha fokus på å etablere en forståelse for viktigheten 
av å «mestre» for å kunne leve lengst mulig i «eget liv».

Om at vi gjennom workshop med kommunens ledere har valgt å 
legge oss på en vekting mellom omsorgsboliger og 
institusjonsplasser på 35-65

Kaasetutvalget skisserte i sin tid ut tre retningsgivende modeller for 
det fremtidige sykehjemmenes rolle og funksjon. I sine konklusjoner 
anbefalte de at sykehjemsplasser for langtidsopphold burde 
omdefineres til “private” boliger, der beboere leier egen bolig i 
omsorgsfellesskap av kommunen. Resterende sykehjemsplasser 
burde rendyrkes til medisinsk institusjon for korttidsopphold. 

Dette betydde et skille mellom korttidsplasser for medisinsk 
behandling på den ene siden, og et mer tilrettelagt, varig botilbud for 
langtids omsorg utenfor institusjon på den andre siden. 

Mange kommuner har hatt gode erfaringer med en slik dreining av 
sitt hdo-tilbud. De kommunene i landet som har lavest antall 
institusjonsplasser (ned mot 7 %), bruker sine sykehjemsplasser bare 
til korttidsplasser. Ofte er det i disse kommunene ledige 
institusjonsplasser til enhver tid, og disse kommunene satser på 
oppbygging av medisinskfaglig spisskompetanse hos sykepleierne og 
andre som jobber ved korttidsplassene. 

Det har vist seg at dette er en effektiv modell med tanke på mottak av 
utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. De senere 
årene ser man en trend der mange kommuner har søkt å finne en 
innretning av sine helse- og omsorgstjenester som etterstreber en 
lignende organisering. For å lykkes med en slik dreining må man 
differensiere tydelig på hva slags tjenesteinnhold og hvilke 
behandlingsprosesser man velger å organisere gjennom 
institusjonsnivået , og -gjennom omsorgsbolignivået i kommunen.
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4.2 Differensiering av tjenesteinnhold i kommunens hdo-tilbud

Dekningsgrad i eldreomsorgen2



Både Fræna og Eie tilbyr brukere korttidsopphold i 
institusjon. Fordi kommunene per i dag har mye ledig 
kapasitet, er det vårt inntrykk at kommunene benytter et 
varierende antall plasser som korttidsplasser. Plassene 
brukes til ulike formål:

● Som konsekvens av samhandlingsreformen har 
behovet for økt kapasitet og spesialisering av 
korttidsplasser i kommunen økt. Bruk av 
korttidsopphold er nødvendig for mange brukere som 
skrives ut fra sykehus, men som ikke anses som ferdig 
behandlet og stabilisert. For kommunene 
representerer disse brukerne pasientgrupper som 
krever mer spesialisert behandling og rehabilitering 
enn man tradisjonelt har hatt ansvar for.

● For brukere som bor i egen bolig, men har en 
utfordrende helsesituasjon, kan bruk av 
korttidsopphold bidra til at brukeren får utsatt behovet 
for mer omfattende tjenester. 

● I mange tilfeller tilbyr kommunen også 
korttidsopphold for å avlaste pårørende. 

For å møte endringene som kom med samhandlingsreformen, og 
også tilpasse driften til et framtidsrettet målbilde ser vi at det er 
et behov for å kunne rendyrke korttidsplasser for:

● Utskrivningsklare fra sykehus
● Behandling og stabilisering
● Rehabilitering
● Avlastning
● Tidlig utagerende demente (anledning for tvangsvedtak)
● Lindrende behandling og palliasjon (avslutning av livet)

 

Det er vår oppfatning at korttidsplasser med fordel kan rendyrkes 
i form av mer spesialiserte behandlingstilbud. Dette har med 
kommunens mulighet for å tilby målrettede korttids 
behandlingstilbud med spesialisert fagpersonell. I framtidig 
organisering av tjenestetilbudet bør kommunen 
rendyrke slike tjenester som institusjonsnivå

Drift av korttidsplasser er dyrere sammenlignet med øvrige 
former for institusjonsplasser. Dette har sammenheng med 
betalingsordningene for korttidsplasser. All den tid kommunene 
anvender et varierende antall plasser til korttidsopphold, 
medfører dette en praksis som kan gi variasjon i 
inntektsgrunnlaget. Kommuner som etablerer egne avdelinger 
med rendyrkede korttidsplasser, erfarer at dette er en innretning 
som gir mer forutsigbar driftssituasjon. 

 

4.2 Korttids- og behandlingsplasser i institusjon
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Hva er fremskrevet
1. Basert på en rekke nøkkeltall og beregninger (se 

vedlegg) har vi framskrevet behov for helse og 
omsorgstjenester i Hustadvika frem mot 2040

2. Dette er en framskriving som ser på bruk av 
institusjon, omsorgsbolig med heldøgns omsorg og 
øvrige hjemmebaserte tjenester basert på dagens bruk

3. Aktivisering (Kostra-funksjon 234) og 
institusjonslokaler (Kostra-funksjon 261) er ikke 
inkludert i beregningen, ettersom dette ikke er de 
største kostnadsdriverne.

4. Resultat av framskrivingen er 
a. antall brukere innenfor ulike helse og 

omsorgstjenester
b. dekningsgrad
c.  aggregerte kostnadstall 

som følger av økt tjenesteforbruk når befolkningen 
øker frem mot 2040

Hva er ikke fremskrevet
Dette er en forenklet framskriving der formålet er å illustrere 
kostnadsdrivere i helse og omsorgstjenester. Organisering av tjenestene 
og lokalisering er ikke tatt høyde for her. Dette, samt andre førende 
faktorer må tas i betraktning når man vurderer resultatet av denne 
framskrivingen. 
Dersom det er behov for eksakte tall både når det gjelder antall brukere 
og kostnader som følge av tjenestebruk, må dette detaljeres. 
Noen eksempler på forbedringer og detaljeringer som kan gjøres er: 

1. Detalj-analysere de tjenestene som er rapportert under 
Kostra-funksjon 254, Hjemmebaserte tjenester

2. Vurdere tildelte vedtak opp mot faktisk utførte vedtak (analyse av 
IPLOS-rapporter) 

3. Beregne snitt-plasser og snitt-brukere gjennom året (dersom det 
er stor variasjon) (innhenting av IPLOS-rapporter)

4. Legge til alle kostnader (Mestringsenhenten, aktivisering og 
institusjonslokaler). 

Valg av scenarier
Det er mange forhold som virker inn på valg av scenarier for 
framskriving. De scenariene som er valgt ut er basert på workshop med 
lederne i helse- og omsorgstjenestene i Eide og Fræna kommune.
Flere elementer har innvirkning på de valgte kriteriene for innretning;

● Forventninger til framtidig tilgang på helsefaglig personell
● Etablerte helsefaglige forventninger til nivå og omfang på tjenestetilbud
● Forventninger til framtidige økonomiske rammer for drift av tjenestene
● Forventninger til befolkningens forventninger på tilgang til tjenestene

 

4.3 Introduksjon til framskriving
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2018 2040

Framskriving av helse og omsorgstjenester i eldreomsorgen3



4.4 Scenario 1 Nullalternativet: Nåsituasjonen, uten endring i 
dekningsgrad og innretning av HDO-plasser 
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Dekningsgrad 
26,2%

2018 2025 2020 2030 2035 2040

Samlet ant plasser 
HDO

145 153 190 264 321 361

Ant 
institusjonsplasser

114 120 149 207 252 283

Ant omsorgsboliger 
med HDO

 31 33 41 57 69 78

Antall mottagere av 
hjemmesykepleie og 
PB

552 595 661 644 641 665

Timer 
hjemmetjeneste

48 366 52 137 57 885 56 454 56 124 58 272

Estimert kostnad 142 MNOK 150 MNOK 184 MNOK 248 MNOK 297 MNOK 332 MNOK

Nullscenariet beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen fram mot 2040 gitt at man ikke endrer dekningsgrad og innretning på dagens tjenestetilbud. 
Scenariet beskrives som et 0-scenario fordi det i utgangspunktet forkastes som et reelt alternativ for beslutnignstakere.  

Oppsummering av framskriving4



Institusjonsplasser: 
● 114 i 2018 
● 283 i 2040 

4.4 Resultat scenario 1 nullalternativet: Samme dekningsgrad som 
dagens nivå (26,2%)
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Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg: 

● 31 i 2018 
● 77 i 2040

Brukere av 
hjemmetjenester: 

● 552 i 2018 
● 665 i 2040 

Kostnad: 
● 142 MNOK i 2018 
● 332 MNOK i 2040 

Med befolkningsvekst som forespeilet, samt at man forutsetter tilsvarende dekningsgrad som i dag på 26,2 %, vil det i 2040 være 
1026 brukere av helse og omsorgstjenester i Hustadvika (mot dagens 697 eks rus, psyk og PU) og kostnadene vil øke fra 142 MNOK 

til 332 MNOK

Antall brukereKostnad ( NOK)
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Estimert kostnad: 
142 MNOK (18); 332 MNOK (40)

4.4 I scenario 1 nullalternativet vil størstedelen av brukere av helse- og 
omsorgstjenester befinne seg på nivå for hjemmetjenester i 
omsorgstrappen både i 2018 og i 2040 

PwC  ∙  39

114 283

31 77

Omsorgsbolig m/ 
heldøgns omsorg

Institusjon

552
665

Hjemmetjenester (Hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)

2018 2040

Gitt at utviklingen følger 
framskrivingen som angitt (se 
kapittel 3), vil 697 brukere i 
2018 øke til 1026 i 2040. Dette 
tilsvarer en øke på 47%. 

I nullalternativet fordeles disse 
etter samme “nøkkel” i 
omsorgstrappen som i dag, dvs 
størstedelen i hjemmetjenester, 
en veldig liten andel i 
omsorgsbolig med heldøgns 
omsorg og en del til institusjon.

Om en ser på %-vis øke per 
nivå i omsorgstrappen er det 
institusjon og omsorgsbolig 
med heldøgns omsorg som 
øker mest i perioden 2018 til 
2040 148%. Hjemmetjenester 
øker med 21% i perioden. 

21
%

14
8%

14
8%
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4.4 Scenario 2: Moderat endring i dekningsgrad (24%) 
og innretning av HDO plasser (35%/ 65%) i nye Hustadvika kommune
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Dekningsgrad 
24%

2018 
(dekningsgrad 
26,2%)

2018 
(dekningsgrad 
24%)

2020 2025 2030 2035 2040

Samlet ant plasser 
HDO

145 133 140 174 241 294 330

Ant 
institusjonsplasser

114 46 49 61 84 103 116

Ant omsorgsboliger 
med HDO

 31 86 91 113 157 191 215

Antall mottagere av 
hjemmesykepleie og 
PB

552 564 608 677 667 668 696

Timer 
hjemmetjeneste

48 366 49 442 53 273 59 295 58 409 58 502 60 946

Estimert kostnad 142 MNOK 105 MNOK 112 MNOK 137 MNOK 181 MNOK 217 MNOK 243 MNOK

Scenario 2 beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen fram mot 2040 gitt at man går ned på dekningsgrad fra 26,2% til 24%, og endrer innretning på fordeling av 
antall institusjonsplasser og antall omsorgsboliger. I et slik scenario har man valgt å samle institusjonsplassene til en felles lokasjon, og omhjemlet øvrige plasser til 
omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjeneste. 
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Institusjonsplasser: 
● 46 i 2018 
● 116 i 2040 

4.4 Scenario 2: Moderat endring i dekningsgrad (24%) og og 
innretning av HDO plasser (35% / 65%) i nye Hustadvika kommune
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Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg: 

● 86 i 2018 
● 215 i 2040

Brukere av 
hjemmetjenester: 

● 564 i 2018 
● 696 i 2040 

Kostnad: 
● 105 MNOK i 2018 
● 243 MNOK i 2040 

Med dette alternativet vil kostnadene i 2040 være 243 MNOK. Dette er 89 MNOK mindre enn nullalternativet, til tross for at antall 
brukere er det samme 1026. Det tenkes at investeringskostnader ved å etablere flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg dekkes 
inn av leieinntekter og investeringstilskudd

Antall brukereKostnad ( NOK)
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4.4 I scenario 2 er det flere brukere på nivå for hjemmetjenester i 
omsorgstrappen enn i nullalternativet 
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215

Omsorgsbolig m/ 
heldøgns omsorg

564
696

Hjemmetjenester (Hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)

2018 2040

I scenario 2 er dekningsgrad 
endret fra 26,2% til 24% og 
HDO-innretning er endret fra 
80% instiusjon / 20% 
HDO-omsorgsbolig til 35% 
institusjon / 65 
HDO-omsorgsbolig 

Resultatet viser at de øverste 
nivåene i omsorgstrappen er 
fremdeles de som vil ha den 
største økningen av brukere, 
men det er i dette tilfelle like 
stor andel av HDO-brukere som 
institusjonsbrukere. 

Ettersom scenariet tar 
utgangspunkt i at endringen trer 
i kraft umiddelbart, er det omlag 
den samme %-vise økningen 
fra 2018 til 2040 som i antall 
brukere som i nullalternativet.

Institusjon
23

%

46 15
2%

116

86

15
0%

Estimert kostnad: 
105 MNOK (18); 243 MNOK (40)
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4.4 Scenario 3: Mer omfattende endring av dekningsgrad (21% ) og 
innretning av HDO plasser (35% / 65%) i nye Hustadvika kommune

PwC  ∙  43

Dekningsgrad 
21%

2018 
(dekningsgrad 
26,2%)

2018 
(dekningsgrad 
21%)

2020 2025 2030 2035 2040

Samlet ant plasser 
HDO

145 116 123 152 211 257 289

Ant 
institusjonsplasser

114 41 43 53 74 90 101

Ant omsorgsboliger 
med HDO

 31 75 80 99 137 167 188

Antall mottagere av 
hjemmesykepleie og 
PB

552 581 626 698 697 704 737

Timer 
hjemmetjeneste

48 366 50 895 54 808 61 200 61 051 61 717 64 560

Estimert kostnad 142 MNOK 95 MNOK 101 MNOK 123 MNOK 162 MNOK 193 MNOK 216 MNOK

Scanario 3 beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen fram mot 2040 gitt at man legger opp til en mer omfattende endring av dekningsgrad på 21% og innretning på 
dagens hdo-tilbud er endret fra 80% institusjon til 35% institusjon.

Oppsummering av framskriving4



4.4 Scenario 3: Mer omfattende endring av dekningsgrad (21% ) og 
innretning av HDO plasser (65%) i nye Hustadvika kommune

PwC  ∙  44Med dette alternativet vil kostnadene i 2040 være 216 MNOK. Dette er 116 MNOK mindre enn nullalternativet. 

Antall brukereKostnad ( NOK)

Institusjonsplasser: 
● 41 i 2018 
● 101 i 2040 

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg: 

● 75 i 2018 
● 188 i 2040

Brukere av 
hjemmetjenester: 

● 581 i 2018 
● 737 i 2040 

Kostnad: 
● 95 MNOK i 2018 
● 216 MNOK i 2040 
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4.4 I scenario 3 er det flere brukere på nivå for hjemmetjenester i 
omsorgstrappen enn i nullalternativet 
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75 188

Omsorgsbolig m/ 
heldøgns omsorg

581
737

Hjemmetjenester (Hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)

2018 2040

I scenario 3 er dekningsgrad 
endret fra 26,2% til 21% og 
HDO-innretning er endret fra 
80% instiusjon / 20% 
HDO-omsorgsbolig til 35% 
institusjon / 65 
HDO-omsorgsbolig 

Resultatet viser at de øverste 
nivåene i omsorgstrappen er 
fremdeles de som vil ha den 
største prosentvise økningen av 
brukere, 

Det er noe høyere økning 
hjemmetjeneste-brukere i dette 
scenariet sammenlignet med 
nullalternativet. Dette skyldes at 
når dekningsgraden går ned, vil 
det være flere brukere med 
større pleiebehov av 
hjemmetjeneste-brukerne. 

Institusjon

41 101

27
%

15
1%

14
6%

Estimert kostnad: 
95 MNOK (18); 216 MNOK (40)
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4.4 Scenario 4: Omfattende endring av dekningsgrad (18% ) og 
innretning av HDO plasser (35%/ 65%) i nye Hustadvika kommune
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Dekningsgrad 
21%

2018 
(dekningsgrad 
26,2%)

2018 
(dekningsgrad 
18%)

2020 2025 2030 2035 2040

Samlet ant plasser 
HDO

145 100 105 131 181 220 248

Ant 
institusjonsplasser

114 35 37 46 63 77 87

Ant omsorgsboliger 
med HDO

 31 65 68 85 118 143 161

Antall mottagere av 
hjemmesykepleie 
og PB

552 597 643 720 727 741 778

Timer 
hjemmetjeneste

48 366 52 349 56 343 63 106 63 692 64 932 68 174

Estimert kostnad 142 MNOK 85 MNOK 90 MNOK 110 MNOK 143 MNOK 170 MNOK 190 MNOK

Scanario 4 beskriver kapasitetsbehov i eldreomsorgen fram mot 2040 gitt at man legger opp til en mer omfattende endring av dekningsgrad på 18% og innretning på 
dagens hdo tilbud.
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4.4 Scenario 4: Omfattende endring av dekningsgrad (18% ) og 
innretning av HDO plasser (35%/ 65%) i nye Hustadvika kommune

PwC  ∙  47Med dette alternativet vil kostnadene i 2040 være 190 MNOK. Dette er 142 MNOK mindre enn nullalternativet. 

Antall brukereKostnad ( NOK)

Institusjonsplasser: 
● 35 i 2018 
● 87 i 2040 

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg: 

● 65 i 2018 
● 161 i 2040

Brukere av 
hjemmetjenester: 

● 597 i 2018 
● 778 i 2040 

Kostnad: 
● 85 MNOK i 2018 
● 190 MNOK i 2040 
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4.4 I scenario 4 er det flere brukere på  nivå for hjemmetjenester i 
omsorgstrappen enn i nullalternativet 
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65 161

Omsorgsbolig m/ 
heldøgns omsorg

597
778

Hjemmetjenester (Hjemmesykepleie og 
praktisk bistand)

2018 2040

I scenario 4 er dekningsgrad 
endret fra 26,2% til 18% og 
HDO-innretning er endret fra 
80% instiusjon / 20% 
HDO-omsorgsbolig til 35% 
institusjon / 65 
HDO-omsorgsbolig 

Resultatet viser at de øverste 
nivåene i omsorgstrappen er 
fremdeles de som vil ha den 
største prosentvise økningen av 
brukere. 

Ettersom scenariet tar 
utgangspunkt i at endringen trer 
i kraft umiddelbart, er det den 
samme %-vise økningen i antall 
HDO- og institusjonsbrukere. 

Hjemmetjenester har den 
samme %-vise økningen som i 
nullalternativer. 

Institusjon

35 87

30
%

14
8%

14
9%

Estimert kostnad: 
85 MNOK (18); 190 MNOK (40)
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4.4 Oppsummering resultat alle scenarier 2018-2040
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Totalt antall brukere: 

2018: 697
2040:1026

Brukere av 
hjemmetjenester:

2018: 552
2040: 665

Institusjonsplasser:

2018: 114
2040: 283

Estimert kostnadsutvikling:

2018: 142 MNOK
2040: 332 MNOK

Scenario 1 Nullalternativet: Samme dekningsgrad som dagens nivå 26 % vekting institusjon vs omsorgsboliger 80-20

Totalt antall brukere:

2018: 697
2040:1026

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg: 

2018:86 
2040:215

Brukere av 
hjemmetjenester:

2018: 564
2040: 696

Estimert kostnadsutvikling: 

2018:105 MNOK
2040: 243 MNOK

Scenario 2: Dekningsgrad 24% vekting institusjon vs omsorgsboliger 35-65

Totalt antall bukere:

2018: 697
2040:1026

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg:
 
2018: 75
2040: 188

Brukere av 
hjemmetjenester:

2018: 581
2040: 737

Estimert kostnadutvikling: 

2018: 95 MNOK
2040: 216 MNOK
 

Scenario 3: Dekningsgrad 21% vekting institusjon vs omsorgsboliger 35-65

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg:
 
2018:31
2040: 77

Institusjonsplasser:

2018:46
2040:116

Institusjonsplasser:

2018: 41
2040: 101

Scenario 4: Dekningsgrad 18% vekting institusjon vs omsorgsboliger 35-65
Totalt antall bukere:

2018: 697
2040: 1026

Institusjonsplasser:

2018: 35
2040: 87

Brukere av 
hjemmetjenester:

2018: 597
2040: 778

Estimert kostnadsutvikling:

2018: 85 MNOK
2040: 190 MNOK

Omsorgsbolig med 
heldøgns omsorg::

2018:65
2040:161
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Det er i dette kapittelet skrevet fram fire ulike scenarier som 
representerer fire ulike veivalg for nye Hustadvika kommunes 
framtidige innretning av hdo-tilbud. 

Hvert av de fire scenariene kan fungere som et målbilde for 
kommunens videre planlegging av bygningsmasse, organisering og 
dimensjonering for botilbudet for somatisk syke og eldre.

● Scenarie 1 (nullalternativet)  skiller seg umiddelbart ut ved at 
det vil være svært avvikende fra forventet framtidig budsjett for 
hdo-tjenestene. 

● Av grafene kan man lese at alle scenariene 2,3 og 4 vil være 
bærekraftige fram mot 2025, forutsatt at kommunen har 
evnet å gjennomføre en betydelig omstilling av 
eksisterende hdo-tjenestetilbud. Deretter skiller 
scenariene seg fra hverandre med at de krysser 
skjæringspunktet for dagens budsjettrammer scenarie 2 2025, 
scenarie 3 i 2027 og scenarie 4 i 2030 

En endring av dagens institusjonstunge botilbud, mot et botilbud som i 
større grad baserer seg på omsorgsboliger med hdo, må forventes å 
være både tid- og ressurskrevende for kommunen. Det anses å være lite 
sannsynlig at kommunen vil evne å gjennomføre en slik dreining om 
omstilling av tjenestetilbudet innen 2025. Scenario 2 framstår derfor 
ikke som et aktuelt målbilde for kommunen.Begge scenariene 3 og 4 
framstår bærekraftige noe lenger fram i tid.

4.4 Oppsummering og anbefaling 
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Beslutningstakere må uavhengig av hvilket 
målbilde som velges ta høyde for at scenariene  
forutsetter 

● Betydelig omstilling av tjenestene i form av 
nye organisasjonsmodeller, nye 
arbeidsprosesser og tydeligere 
differensiering i form av praksis for 
tildeling av tjenester, utvikling av 
tjenestetilbud og tjenesteinnhold

● Betydelige rekrutteringsutfordringer mht å 
sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifisert 
helsepersonell

● Betydelige investeringskostnader knyttet til 
rehabilitering, ombygging og nybygg for å 
dekke nødvendige arealbehov

Scenario 4 framstår umiddelbart som 
scenario som legger seg nærmere et 
forventet ressursmessig- og økonomisk 
framtidsbildet for kommunen. 
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Kvalitative analyser 
tjenesteutvikling
1. Tilpasning av tjenestene til framtidens brukerbehov
2. Brukermedvirkning
3. Rekruttering og kompetanse
4. Lokalisering og dimensjonering av tjenestene
5. Organisering av tjenestene
6. Virksomhetsstyring og bruk av måltall
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6. 
Det er behov for bedre 

virksomhetsstyring og bruk av måltall for 
å kunne styre etter måltall og for å 

kunne sammenligne og presentere data 
på tvers av systemer og tjenester. 

5. Kvalitativ analyse
Strategiske områder 
for utvikling

I den kvalitative gjennomgangen har 
vi på bakgrunn av tilsendt 
dokumentasjon fra kommunene samt 
gjennomførte analyser, arbeidsmøter, 
workshop og intervjuer identifisert og 
vurdert 6 strategiske områder for 
utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene i nye Hustadvika 
kommune. 

Denne siden viser hovedutfordring for 
hvert område. For nærmere analyse, 
vurdering og anbefalinger for hvert 
tema vises det til detalj- 
gjennomgangen nedenfor.

1. 
Det er behov for å tilpasse tjenestene til 
framtidens brukerbehov. Det er spesielt 

behov for å drive kontinuerlig, 
forebyggende arbeid, arbeid med 
psykisk helse og rusforebygging, 

rehabilitering blant eldre, og 
demensomsorg.

2. 
Det er behov for å styrke arbeidet med 

brukermedvirkning slik at 
brukerperspektivet kommer tydeligere 

fram i kvalitetsutvikling og 
endringsprosesser.

4. 
Det er behov for å lokalisere og 

dimensjonere tjenestene slik at bygg og 
anlegg understøtter god tjenestekvalitet 

og effektiv ressursutnyttelse.

5. 
Det er behov for å organisere tjenestene 

i nye Hustadvika på en slik måte at 
organisasjonsmodellen legger til rette for 
samarbeid og ressursutnyttelse på tvers 

av enheter og yrkesgrupper.
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3. 
Det er behov for å arbeide målrettet med 

å rekruttere, utvikle og beholde 
kvalifiserte medarbeidere og ledere.



5.1 Forebyggende arbeid (1)
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Kommunene bør fortsette det 
forebyggende arbeidet som er i 
gang, og også se på om 
samarbeidet med frivillig 
sektor er tilstrekkelig 
tilrettelagt med møteplasser og 
koordinering fra kommunen 
sin side. 

Folkehelsekoordinator og 
frivillighetssentral bør være 
sentrale i dette arbeidet. Hvilke 
oppgaver de frivillige kan 
bidra med vil måtte avklares i 
dialog mellom kommunen og 
frivillig sektor. Eksempler fra 
andre kommuner er bistand fra 
frivillige til matombringing, 
transport, 
besøksvenn/turvenn, handling 
og andre praktiske tjenester.

Anbefaling

Primærhelsemeldingen (Meld.St.26) legger opp til mer teambasert organisering av helsetjenestene gjennom 
primærhelse- og oppfølgingsteam, samt mer samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Hovedgruppen som det 
skal fokuseres på vil være brukere med langvarige og /eller kroniske tilstander som fremdeles er selvhjulpne. I dag får 
ofte brukere tjenester på grunnlag av diagnose. Dette bør erstattes med en strukturert tilnærming basert på den 
enkeltes funksjon og behov. Det innebærer å koordinere tjenester, bruke kunnskapsbaserte prosedyrer og sjekklister, 
utarbeide individuelle planer og gi systematisk oppfølging og evaluering av hver bruker.

Forebyggende arbeid kan deles inn i tre nivå*
● Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at det oppstår sykdom, skade eller lyte. 
● Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall. 
● Tertiærforebygging innebærer å hindre forverring og sikre best mulig mestring og liv med den helsesvikten 

som foreligger 

● Effekten av forebyggende arbeid er vanskelig å måle. Det gjøres studier på enkelte områder og for enkelte 
brukergrupper, men på et overordnet nivå er det ikke mulig å konkludere med at økt innsats i forebygging vil 
resultere i mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Forebyggende innsats kan bidra til å utsette behovet 
for helse- og omsorgstjenester, eller til å holde personer på et lavere nivå i omsorgstrappen. Velferdsteknologi 
kan bidra til at personer med redusert funksjonsevne kan bo lenger i eget hjem. Medisinsk faglig utvikling og 
nye behandlingsmuligheter kan bidra til å holde folk friskere lenger. Samtidig vet vi at andel som lever med 
kronisk sykdom vil øke og at befolkningen blir eldre. 

Nasjonale myndigheter har pekt på at utfordringene helse og omsorgssektoren står overfor også gir nye muligheter for 
å utvikle samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, møte nye behov med nyskapende aktiviteter og engasjere enda 
flere til frivillig innsats. I “Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020)” har regjeringen 
spesielt pekt på frivillig innsats i forebyggende arbeid for å redusere ensomhet og fremme trivsel, inkludering, mestring 
og mening**. Agderforskning har i en rapport fra 2016 sett på erfaringer fra kommuner som har prøvd ut ulike 
modeller for samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor***. Sentrale erfaringer er at samarbeid med frivillig 
sektor er nettverksbygging som krever målrettet arbeid over tid og forankring i hele kommunen. Samarbeidet må være 
basert på likeverd og allianser der målet er å samskape gode forebyggende aktiviteter uten å skyve lovpålagte oppgaver 
over på frivillige. Spesielt vil det være viktig å tilrettelegge for møtearenaer . 

Analyse og vurdering

*https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/Veileder%20for%20frisklivssentraler/Kap%207%20Veileder%20for%20kommunale%20frisklivssentraler_IS1896.pdf
**https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf
***http://www.agderforskning.no/wp-content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig-1.pdf.

https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/Veileder%20for%20frisklivssentraler/Kap%207%20Veileder%20for%20kommunale%20frisklivssentraler_IS1896.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_strategi_frivillighet.pdf
http://www.agderforskning.no/wp-content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig-1.pdf
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Kommunene bør fortsette det 
forebyggende arbeidet som er i 
gang, og også se på om 
samarbeidet med frivillig 
sektor er tilstrekkelig 
tilrettelagt med møteplasser og 
koordinering fra kommunen 
sin side. 

Folkehelsekoordinator og 
frivillighetssentral bør være 
sentrale i dette arbeidet. Hvilke 
oppgaver de frivillige kan 
bidra med vil måtte avklares i 
dialog mellom kommunen og 
frivillig sektor. Eksempler fra 
andre kommuner er bistand fra 
frivillige til matombringing, 
transport, 
besøksvenn/turvenn, handling 
og andre praktiske tjenester.

Anbefaling

Trøndelagsforskning har i en studie fra 2014 undersøkt de viktigste hemmende og fremmende faktoren for samarbeid 
mellom frivillig sektor og kommunale pleie- og omsorgstjenester*. Her kommer god kommunikasjon og 
forventningsavklaring mellom kommune og de frivillige fram som den viktigste fremmende faktor. Rapporten trekker 
fram faste møteplasser, samarbeidsutvalg eller koordinator fra kommunen som aktuelle tiltak som tilrettelegger for 
dette.

Fræna og Eide har i sine planer for helse -og omsorgsarbeidet pekt på at flere oppgaver og mindre ressurser innen 
helse- og omsorg gjør det nødvendig å vri fokus bort fra tradisjonell pleie- og omsorgstanke til mer aktiv omsorg, mer 
forebygging, mer rehabilitering, bedre samhandling og større fokus på bruk av pårørende og frivillige. Fræna 
kommune har valgt visjon “Aktiv og ansvarlig i eget liv” for morgendagens helse- og omsorgstjenester. I dette ligger at 
kommunen ønsker å få fram at hver enkelt innbygger har et ansvar for å holde seg aktiv og legge forholdene til rette for 
sin egen alderdom så langt det er mulig. Kommunen sitt ansvar er å legge til rette for aktivitet, for innsats fra 
pårørende og frivillige, for veiledning, forebyggende tiltak og for faglig gode helse og omsorgstjenester til de som fyller 
vilkårene for slike tjenester.

Folkehelseprofilen er en oversikt over helsetilstand i norske kommuner og faktorer som påvirker denne. Oversikten 
utgis årlig inndelt på kommunenivå, med temaområder som er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende 
arbeid. Data er hentet fra kommunehelsa statistikkbank. Folkehelseprofilen for Fræna og Eide for 2016 og 2017 viser 
høyere forekomst av muskel og skjelett lidelser, KOLS, fedme og diabetes enn landssnittet. Kommunene har også 
høyere frafall fra videregående skole enn snitt i landet. Dette er urovekkende all den tid skolegang og god helse er 
inngangsporten til videre utdanning og arbeid for de unge. Forebyggende tiltak rettet mot unge griper over flere 
sektorer og er ikke bare et ansvar for helsetjenesten. Foreldre, skole, frivillige organisasjoner, NAV, helsestasjon, 
fastleger og andre bidrar i arbeidet. 

Frisklivssentraler arbeider med alle disse formene for forebygging. Både Fræna og Eide har opprettet frisklivssentraler 
og tilsatt folkehelsekoordinator som koordinerer arbeidet på tvers av sektorer og yrkesgrupper. Det er satt i gang flere 
tiltak. Blant annet lavterskel tilbud for aktiviteter med kombinasjon av mosjon og sosialt samvær for ulike grupper. 
Begge kommuner har samarbeid med frivillig sektor om aktivitetstiltak som besøksvenner, turvenner, hjelp til 
hagearbeid og annet. Begge kommuner har omtalt mål og tiltak for frivillig arbeid i sine helse og omsorgsplaner. 

Analyse og vurdering

*https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/viewFile/3009/2895.

https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/viewFile/3009/2895
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Det bør gjøres en oppdatert 
evaluering av driften i 
mestringsenheten før en beslutter 
hva en skal gjøre videre med 
dimensjonering og organisering 
av enheten. Evalueringen bør 
baseres på de mål og tiltak som er 
satt i helhetlig plan og i 
prosjektplan. Det vil trolig være 
lettere å måle/beskrive igangsatte 
tiltak enn oppnådde resultater. 
Evalueringen bør likevel 
inneholde en kvalitativ 
beskrivelse av resultatoppnåelse, 
om mulig også innhenting og 
beskrivelse av brukererfaringer. 

Arbeidet med psykisk helse og 
rusforebygging vil være en viktig 
del av helse- og omsorgstjenestene 
framover men bør organiseres 
sammen med andre 
tjenesteområder i kommunen for 
å hente ut synergieffekter og dele 
kompetanse.

Anbefaling

Psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid er et nasjonalt satsningsområde. 
Om lag en sjettedel av den voksne befolkning har til enhver tid et psykisk helseproblem og/eller et rusproblem, og 
forekomsten forventes å øke. Angst og depresjon er de vanligste lidelsene. Redusert livskvalitet, økt dødelighet, 
sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer. 
Helsedirektoratet har i den nasjonale veilederen “Sammen om mestring” fra 2014 pekt på utfordringer og muligheter i 
lokalt psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid. Det er en forventning fra nasjonale myndigheter at kommuner 
og helseforetak videreutvikler og forbedrer tjenestetilbudet innen psykisk helse og rusforebygging. 

Arbeid med psykisk helse og rusforebygging er fra 2016 organisert i mestringsenheten i Eide kommune. Det er inngått 
samarbeidsavtale (vertskommuneavtale) med Fræna, og enheten utfører arbeid på vegne av begge kommuner. Mål og 
tiltak for rusfeltet er nedfelt i ruspolitisk handlingsplan 2017-2020 vedtatt i Eide kommunestyre i 2017. Arbeid med 
psykisk helse er ellers omtalt i flere planer. 

Mestringsenheten har 9,5 faste årsverk og og 5 prosjektstillinger. Enheten har samlet sett om lag 300 brukere av sine 
tilbud, som er delt inn i følgende tjenester:

- Ambulerende team, oppsøkende virksomhet, basert på vedtak
- Ungdomstilbud - lavterskeltilbud rettet mot ungdomsskole/videregående skole. Trenger ikke henvisning eller 

vedtak (har prosjektmidler for perioden 2017-2020)
- Gnisten dagtilbud for brukere med vedvarende behov for hjelp, basert på vedtak 
- Rask psykisk helsehjelp, lavterskeltilbud for innbyggere over 16 år, trenger ikke vedtak eller henvisning. (har 

prosjektmidler for perioden 2018-2020)

Ambulerende team, Ungdomstilbudet og Rask psykisk helsehjelp har kontorlokaler i Eide. Gnisten dagsenter er 
lokalisert i Elnesvågen i Fræna. Tilbudene er bemannet kun på dagtid hverdager. For oppsøkende virksomhet er det 
hjemmesykepleien som drifter tjenestene kveld natt og helg. Prosjektmidlene (totalt 3,74 mill) reduseres gradvis og 
opphører i 2020, deretter finansiering som del av kommunens ordinære rammetilskudd. Kommunen har forpliktet seg 
til videreføring av tilbud og står i fare for å måtte tilbakebetale prosjektmidler dersom tjenestene opphører. 

Analyse og vurdering

Konsekvens
Videreføring av mestringsenheten med de 
samme personell ressursene som er nå vil 
kreve opprettelse av 5 årsverk. Kostnad per 
årsverk (høyskoleutdanning) vil være 
omlag 550. 000 eks sosiale utgifter. Dette 
kan delvis finansieres ved å inngå 
samarbeidsavtaler med nærliggende 
kommuner om å yte tjenester til deres 
innbyggere og helsepersonell.
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Det bør gjøres en oppdatert 
evaluering av driften i 
mestringsenheten før en beslutter 
hva en skal gjøre videre med 
dimensjonering og organisering 
av enheten. Evalueringen bør 
baseres på de mål og tiltak som er 
satt i helhetlig plan og i 
prosjektplan. Det vil trolig være 
lettere å måle/beskrive igangsatte 
tiltak enn oppnådde resultater. 
Evalueringen bør likevel 
inneholde en kvalitativ 
beskrivelse av resultatoppnåelse, 
om mulig også innhenting og 
beskrivelse av brukererfaringer. 

Arbeidet med psykisk helse og 
rusforebygging vil være en viktig 
del av helse- og omsorgstjenestene 
framover men bør vurderes å 
organiseres sammen med 
botjenesten for 
utviklingshemmede og psykisk 
syke for å hente ut synergieffekter 
og dele kompetanse innen 
miljøterapi

Anbefaling
Mestringsenheten er relativt ny i kommunen, og er organisert som en av seks enheter i helse og omsorg i Eide 
kommune. Enheten baserer sin virksomhet på det som er nedfelt i helhetlig plan for rus og psykisk helse for Eide og 
Fræna kommune, og på prosjektplan “Sammen om mestring” som er grunnlag for prosjektmidlene fra 
Helsedirektoratet. I begge dokumentene er det formulert mål, delmål og tiltak. Det er rapportert til helsedirektoratet 
for 2016 for måloppnåelse i prosjektet. Av denne rapporten ser vi at det er gjort en rekke tiltak som viser positiv effekt 
men at flere gjenstår. 
 
Av 10 faste ansatte har sju videreutdanning innen psykisk helse og rus i tillegg til grunnutdanning på høyskolenivå eller 
videregående skole nivå. I tillegg har enheten fem midlertidig ansatt i prosjekt. Oppgavene til enheten er beskrevet i 
samarbeidsavtalen og i handlingsplan som tjenesteutøvelse rettet mot kommunens innbyggere. Enheten har 300 
brukere av sine tjenester og slik sett et stort utadrettet kontaktnett. Dette kombinert med den fagkunnskap de ansatte 
innehar tilsier at enheten samlet sett besitter utstrakt kunnskap om utfordringer og muligheter innen arbeid med 
psykisk helse og rus generelt og også om tilstanden i de to kommunene spesielt. 

Mestringsenheten er ikke  lokalisert eller organisert sammen med de andre enhetene i helse-og omsorg.
Organisering og lokalisering av mestringsenheten i egen enhet virker å være hensiktsmessig i perioden 2016-2020 med 
etablering og opptrapping der fokus i stor grad må være rettet mot å sikre stabil drift og god kvalitet i tjenesten til 
brukerne. Ulempen ved slik organisering er at det kan bli mindre fokus på samarbeid og kompetansedeling med andre 
enheter i helse og omsorg. Mestringsenheten har kompetanse som andre vil ha nytte av, og andre enheter har 
kompetanse som mestringsenheten vil ha nytte av. Samarbeid og kompetansedeling er viktig fordi psykiske problemer 
og rusutfordringer er noe som rammer alle lag av befolkningen inkludert brukere av tjenestene i de andre enhetene. 
Organisering i egen enhet legger i mindre grad til rette for samarbeid og kompetansedeling.

Mestringsenheten driver flere tjenester med ulike skjæringspunkt mot andre deler av helse- og omsorgstjenesten. Det 
er derfor flere tenkelige muligheter for hvem de bør organiseres sammen med. De har felles brukere med 
hjemmetjenesten i sin ambulerende virksomhet. De har felles kompetanse i miljøterapi med medarbeiderne i 
botjenesten for utviklingshemmede og psykisk syke, og begge fagområder driver botjeneste, arbeids- og 
aktiviseringstiltak og har fokus på mestring. For å legge til rette for synergier, læring på tvers og utvikling av 
miljøterapi som kompetanseområde  i den totale helse- og omsorgstjenesten mener vi det bør vurderes å organisere 
mestringsenheten sammen med botjenesten for utviklingshemmede og psykisk syke.  

Analyse og vurdering

Konsekvens
Videreføring av mestringsenheten med de 
samme personell ressursene som er nå vil 
kreve opprettelse av 5 årsverk. Kostnad per 
årsverk (høyskoleutdanning) vil være 
omlag 550. 000 eks sosiale utgifter. Dette 
kan delvis finansieres ved å inngå 
samarbeidsavtaler med nærliggende 
kommuner om å yte tjenester til deres 
innbyggere og helsepersonell.
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Resultatene av satsning på 
hverdagsmestring bør 
evalueres etter to års drift slik 
kommunen legger opp til, og 
vurdering av konkrete tall for 
effektiviseringsgevinst bør 
inngå i evalueringen. 

Tall kan eksempelvis være 
forbruk av andre helse og 
omsorgstjenester og 
reinnleggelse i sykehus.

Det foreligger ikke føringer for 
at kommunene skal ha fast 
antall avsatte 
rehabiliteringsplasser i 
institusjon eller hvor mange 
plasser dette skal være. 
Institusjonslokaler bør 
innrettes og innredes slik at 
korttidsplassene kan utnyttes 
fleksibelt.

Anbefaling
Rett til nødvendig rehabilitering er hjemlet i forskrift 2011-12-16-1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator. Formål er å tilby og yte tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 
mestringsevne, likeverd og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og bruker og eventuelt 
pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivå i kommunen. 
Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Tilbudet skal gis uavhengig av 
brukerens boform. Loven skiller dermed ikke mellom rehabilitering utført i hjemmet og rehabilitering utført i institusjon. Det 
er ikke krav om å ha egne rehabiliteringsplasser i institusjon. I tråd med den overordnede intensjonen om å bo lengst mulig i 
eget hjem har flere kommuner utviklet hjemmerehabilitering. 

Fysioterapeutene og ergoterapeuter sørger for rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende. Disse jobber for at folk kan bo 
hjemme lengst mulig - og i størst mulig grad mestre sine liv med redusert funksjonsnivå. Flere kommuner har de siste årene 
tatt i bruk arbeidsmåten “hverdagsrehabilitering” i rehabilitering til hjemmeboende. Hverdagsrehabiltering innebærer et 
grunnleggende tankesett om å slippe hjelperrollen og la være å overta det brukeren kan klare selv. Hverdagsrehabiliterings 
teamet kommer inn og ser helhet i mestringspotensiale hos bruker mens hjemmesykepleie og hjemmehjelp i stor grad har 
fokus på delaktiviteter. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes interesser står sentralt. Flere kommuner i Norge prøver 
ut hverdagsrehabilitering. Blant annet har Bergen kommune publisert en evalueringsrapport som viser gode erfaringer i 
forhold til redusert behov for hjemmesykepleie. I deres prosjektperiode fra 2015-2017 gikk behov for hjemmesykepleie ned 
allerede første året og holdt seg på samme nivå i 2017. Dette ga økonomisk besparelse også når en hensyntok kostnad og 
tidsbruk for hverdagsmestringsteamet. I rapporten står at det er utfordrende å finne gode modeller for å beregne gevinst av 
hverdagsmestring, Bergen kommune anbefaler at det framover blir jobbet med å finne muligheter og beregningsmodeller 
som i større grad synliggjør bredden i gevinsten og samfunnsnytten av tiltaket*. Hverdagsmestring er innført i Fræna 
kommune i 2018 med et eget team som gir tilbud til hjemmeboende eldre og pleietrengende. Formål med tjenesten er å 
styrke brukerens egne ressurser til dagliglivets gjøremål og redusere hjelpebehov. Teamet er organisert under Helse / Familie 
enheten og består av en ergoteraput, en fysioterapeut, en sykepleier og en helsefagarbeider. Vedtak om tjenester fra teamet 
for hverdagsmestring gjøres av forvaltningskontoret på grunnlag av søknad på lik linje med øvrige tjenester. Tjenesten gis 
maksimalt for ett år, og i henhold til de interne prosedyrene skal det gjennomføres følgeevaluering ovenfor bruker i 
ytterligere ett år etter avsluttet tjeneste. Eide kommune har av økonomiske årsaker valgt å avvente å tiltre hverdagsmestrings 
teamet.

For rehabilitering i institusjon har Fræna en avdeling i Fræna sykehjem og omsorgssenter med åtte plasser. Eide har ikke fast 
definert antall rehabiliteringsplasser i institusjon men tilbyr rehabiliteringsplass etter behov.

Analyse og vurdering

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00329/Rapport_for_halvtid_329928a.pdf

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00329/Rapport_for_halvtid_329928a.pdf
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Moderne boliger med HDO bør 
utformes universelt og med 
mulighet for  å gjennomføre 
noe skjerming. 
Omsorgsboligene bør være 
fleksible og ha slik utforming 
at det ikke er behov å flytte til 
institusjon for skjerming

Alle politiske retningslinjer 
peker mot at langtidsopphold 
skal være i omsorgsbolig, dette 
gjelder også for demente. Flere 
bofellesskap bør 
samlokaliseres .

Dagtilbud for demente bør på 
kort sikt lokaliseres til 
eksisterende dagtilbud. På 
lengre sikt bør dagtilbud 
lokaliseres til et helsehus 
dersom kommunen velger å 
bygge det.

Anbefaling

Antall som rammes av demens vil sannsynligvis fordobles de nærmeste 30-40 årene. Regjeringens demensplan 2020 
inneholder en rekke områder for tiltak. Rett til dagtilbud for demente vil bli lovfestet fra 2020. 
I Norge er det vanlig å tilby sykehjemsplass til personer med demens, men det er ikke nødvendigvis det beste 
tilbudet.Både i Norge og Europa finnes nytenkende eksempel på boformer og tjenester som legger til rette for mindre 
grupper og bedre muligheter til å bevege seg fritt ute og inne.

● Samlokalisere ulike botilbud
● Opprette dagtilbud for de som ikke bor i institusjon
● Gjøre det attraktivt for pårørende og frivillige å delta som ressurs
● Skape gode områdekvaliteter og tilgang til uteområde 

I SINTEF sin rapport “Er smått alltid godt i demensomsorg? Bo- og tjenestetilbud for personer med demens”, 
framhever de at en av de største gevinstene ved å nytte mindre enheter med oppfølging er at behovet for 
sykehjemsplass blir utsatt. Kommunen må fokusere på botilbud, tjenestetilbud og teknologi som kan støtte opp om 
denne effekten. 

Eide har i dag 7 skjermede plasser ved Slettatunet sykehjem beregnet for demente. Det er vedtatt av kommunestyret at 
hele Slettatunet, inklusive Slettatunet omsorgssenter, skal bygges om og tilpasses botilbud og dagtilbud for demente. 

Fræna har 16 institusjonsplasser tilrettelagt for demente i Bøtunet omsorgssenter. Kommunen ønsker å gjøre om hele 
Bøtunet omsorgssenter for demente og etablere avlastning og dagtilbud i samme bygg.

Demens utvikler seg gradvis og sykdommen vil hos mange gå i faser fra lett kognitiv svikt til alvorlig demens og 
omfattende pleiebehov. Angst og forvirring for tid og sted vil opptre hos de demente i ulike faser og med ulik intensitet. 
Flytting til nye omgivelser kan bidra til å forsere og forsterke angst og forvirring, og bør derfor unngås i den grad det er 
mulig, men kan være nødvendig i en tidlig fase av utagering. Tilrettelegging av omsorgsboligene og uteområder slik at 
nødvendig behandling og pleie kan skje hjemme i steden for på institusjon også når sykdommen forverrer seg vil derfor 
være hensiktsmessig. Her vil velferdsteknologi eksempelvis kunne bidra til å skape trygge rammer og større 
bevegelsesfrihet i egen bolig.

Analyse og vurdering
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Kommunene bør vurdere å videreutvikle brukermed-
virkningen ved å: 
● sette tydeligere mål for brukermedvirkningen i 

utviklingen av tjenestene
● etablere bruker- og pårørendeutvalg der 

tjenestene utøves
● utarbeide årshjul for brukermedvirkning
● gjennomføre faste jevnlige brukerundersøkelser
● sikre brukermedvirkning i større 

endringsprosesser 
Brukerutvalg bør administreres av en av lederne i 
kommunen, eksempelvis kommunalsjef. Fordelen med å 
ha en direkte forankring mellom lederlinjen og 
brukerutvalg er at dette forenkler kommunikasjonslinjen 
og bidrar til å sikre at tilbakemeldinger og innspill har 
kortest mulig vei mellom de som er brukere av tjenesten 
og de som har ansvar for tjenestekvalitet. Dette vil kreve 
at den aktuelle leder setter av noe administrativ tid til 
planlegging, gjennomføring og etterarbeid av møter og 
brukerundersøkelser. Omfanget av tid til dette vil variere 
med møtehyppighet og arbeidsform for utvalget. men vil 
trolig bidra til økt brukertilfredshet og bedre kvalitet i 
tjenestene. Tiltakene bidrar også til å innfri sentrale 
føringer og krav for helse- og omsorgstjenesten, inkludert 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

Anbefaling

Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av egne helse- og 
omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Stortingsmeldingen “Fremtidens 
primærhelsetjeneste - nærhet og helhet” fra 2015 redegjør nærmere for at fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste skal være pasientenes og brukernes tjenester. Hovedregel er at “ingen beslutning 
om meg som pasient skal tas uten meg ”. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag 
gjennom mer valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Erfaringene til brukere av tjenestene og 
den kunnskapen de har må inkluderes for å få dette til. Kravet om brukermedvirkning er også 
sentralt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner skal være viktige samarbeidspartnere for utforming 
av folkehelsearbeid og helse- og omsorgstjeneste på systemnivå. Pasientenes og brukernes behov 
skal inngå i grunnlaget for utvikling av tjenestene, og kvaliteten på tjenestene skal vurderes også ut 
fra pasientenes perspektiv. God brukermedvirkning er også nødvendig i forbindelse med 
innovasjons- og utviklingsprosjekter med bruk av teknologi, slik det blant annet er vektlagt i NOU 
2011: 11 Innovasjon i omsorg. 

Eide gjennomførte brukerundersøkelse sist i pleie og omsorgstjenesten i 2016 og 2017, mens Fræna 
gjennomførte sist brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2015. Resultatene for begge kommuner 
viser høy grad av brukertilfredshet med områdene trivsel og respektfull behandling fra personalet. 
Områdene brukermedvirkning, informasjon og tilgjengelighet scorer noe lavere.

For brukermedvirkning på systemnivå har begge kommuner råd for eldre og funksjonshemmede og 
råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er råd hjemlet i kommuneloven § 10 b. Begge 
kommuner har også valgt å opprette ungdomsråd selv om dette foreløpig ikke er lovfestet. Rådene 
velges av kommunestyret og er rådgivende organ for kommunestyrene. Utover dette kan 
kommunene tilrettelegge for brukermedvirkning ved at rådene er representert i plan- eller 
gjennomføringsprosesser, men det er ikke krav om dette.

Analyse og vurdering

Konsekvens
Det må settes av noe tid til administrasjon 
av brukerutvalg. Ved 3 timers møte i 
brukerutvalget en gang i måneden vil det 
anslagsvis gå med en arbeidsdag i måneden 
inkludert forarbeid og etterarbeid for den 
som skal koordinere brukerutvalget. Dette 
bør være en av oppgavene i en lederstilling, 
eksempelvis kommunalsjef helse og 
omsorg.
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1. Kommunene bør vurdere å opprette og tilpasse 
egne programmer for leder- og 
medarbeiderutvikling. Utviklings-
programmene bør inneholde moduler om turnus 
og arbeidsplanlegging, kommunikasjon og 
relasjon mot brukere, digital kompetanse og 
prosess- og kvalitetsforbedring. Kommunen bør 
søke midler fra KS’ OU-fond for å dekke deler av 
kostnadene.

2. En bør ta i bruk ulike langvakter og virkemidler 
for å arbeidet på tvers av avdelinger for å 
redusere vikarbruken og øke stillingsstørrelsene

3. En bør gjennomføre en kartlegging av oppgaver i 
hver driftsenhet, prioritere oppgavene i henhold 
til hvor kritiske de er for brukerne, og fordele 
oppgavene ulikt mellom de ansatte på bakgrunn 
av kompetansekrav og behov

4. En bør utarbeide en kommunikasjonsplan som 
blant annet omfatter en beskrivelse av ønsket 
omdømme, eksponering gjennom ordinære 
medier, sosiale medier, kommunens nettsted, 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bruk av 
nettverk og samlinger og veiledning til ansatte 
om hvordan man kan ytre seg på sosiale medier. 
Kommunikasjonsplanen bør synliggjøre 
ansattes påvirkning og ansvar for omdømme til 
egen arbeidsplass.

5. utvikle en mer samordnet rekrutteringsfunksjon 
over enhetsnivå og mer detaljerte planer på 
enhetsnivå

Anbefaling

Fræna og Eide ligger omtrent på landsgjennomsnitt i andel ansatte i pleie og omsorg med 
helsefaglig utdanning. Begge kommunene oppgir samtidig utfordringer med å rekruttere og 
beholde høyskoleutdannet personell, og særlig sykepleiere. Dette til tross for at kommunene 
legger til rette for faglig og personlig utvikling blant annet gjennom å tilby videreutdanning. 
Høyere lønn i helseforetaket nevnes som medvirkende årsak til rekrutteringsutfordringene, men 
også mangel på kvalifisert personell generelt i sektoren. Ifølge SSB vil Norge mangle 28 000 
sykepleiere innen 2035, dersom det ikke settes i verk tiltak (Roksvaag og Texmon, 2012). 

Når det er stor konkurranse om arbeidskraften, er det vesentlig for kommunen å framstå som en 
attraktiv arbeidsplass. Forskning viser at det er en sammenheng mellom tiltak for intern 
kompetanseutvikling og ekstern rekruttering. De kommunene som lykkes best i 
rekrutteringsarbeidet har gjerne jobbet systematisk over tid med tiltak for å beholde 
nøkkelpersonell og engasjere medarbeiderne i spørsmål om drift og faglig utvikling. 
Arbeidsplasser som oppleves attraktive blant de ansatte fremstår også som attraktive for dem 
som søker jobb (Moland og Egge, 2000; Bakkeli, Jensen og Moland, 2013).

Samtidig med at kommunene jobber for å rekruttere og beholde flere ansatte, må de også bruke 
tiden og ferdighetene til de ansatte på beste mulige måte. Det innebærer blant annet å utnytte 
ressurser på tvers av avdelinger og organisatoriske grenser, fordele oppgavene i henhold til 
kompetansekrav og hensiktsmessig tidsbruk, og gjøre en prioritering av aktivitet og oppgaver 
slik at det viktigste kommer først. Oppgavedeling mellom yrkesgrupper og personell bør 
gjennomgås med tanke på å utnytte kompetansen best mulig der den trengs mest.

Et annet sentralt moment er turnus og stillingsstørrelse. Den gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen til helsefagarbeidere og sykepleiere er i dag mellom 65 og 70 prosent. Ved å 
øke stillingsstørrelsene innenfor hensiktsmessige turnusordninger kan kommunen klare seg 
med færre ansatte, og kommunene vil fremstå som en mer attraktiv arbeidsplass. Bruk av 
langturnus er det mest effektive virkemiddelet mot deltid, så kommer fleksibel bruk av ansatte 
gjennom bemanningsenheter (Leif Moland, Fafo). Kommunene må derfor få på plass den 
nødvendige kulturen, kompetansen og organiseringen, samt hensiktsmessige verktøy, for å øke 
stillingsstørrelsene. 

Analyse og vurdering

Konsekvens
● Ansatte i langturnus vil kunne tjene mer enn 

de som ikke jobber i langturnuser, grunnet 
høyere stillingsprosent og egne tillegg 

● Langturnuser kan kreve avtaler med 
tillitsvalgte med tilhørende forvaltning, 
evalueringer og forhandlinger. Det vil kreve 
administrative ressurser og kunnskap. 
Samtidig kan langturnusene gjøre selve 
arbeidsplanleggingen lettere og redusere 
behovet for vikarer og tilkallingsvakter, 
særlig i helgene. 
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Det bør vurderes å utarbeides 
rutiner for revurdering av vedtak. 
Faktiske tjenester som ytes opp 
mot vedtatte tjenester bør 
gjennomgås (Vedtatt tid opp mot 
ansikt til ansikt tid og opp mot 
skjulte tjenester/ekstratjenester). 

Møtestruktur og 
kommunikasjonsprosesser mellom 
dem som utformer vedtakene og de 
som utfører tjenestene må 
organiseres slik at det bidrar til 
god samhandling på systemnivå og 
individnivå

Det er viktig at det er definerte 
roller med klare delegeringer for 
ansvar og myndighet mellom 
ansatte ved forvaltningskontoret 
og de utøvende tjenestene

Anbefaling

Kommunens plikt til å yte helse og omsorgstjenester er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Tildeling av tjenester skjer på et forvaltningskontor i Fræna og i tiltaksnemd i Eide. Begge kommuner har 
skriftlige rutiner og prosedyrer for vurdering og tildeling av tjenester

Kommunene skal ha en koordinerende enhet som har ansvar for det overordnede arbeidet med individuell plan 
og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Så langt vi har forstått er dette ansvaret lagt til 
forvaltningskontoret i Fræna og til Tiltaksnemda i Eide. For pasienter og brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- 
omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. 
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker.

Det planlegges for at det skal etableres et felles forvaltningskontor i Hustadvika. Kontoret bør ligge sentralt i 
kommunen og ha en regulert åpningstid deler av dagen der brukere og pårørende kan komme innom for dialog. 

Analyse og vurdering

Konsekvens

Det må tilrettelegges for styringsverktøy 
som gjør det mulig å få oversikt over 
vedtatt tid opp mot faktisk tid
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● Tildeling av tjenester bør 
koordineres og samles til en felles 
forvaltningsenhet underlagt en 
kommunal enhetsleder for 
Helsetjenesten og Bistand og 
omsorgstjenesten

● En felles forvaltningsenhet bør 
ivareta et ansvar for koordinering 
av tjenester. Herunder bør ansvar 
for kvalitetssystem, pasientforløp, 
koordinering av tjenester, 
systemansvar som koordinerende 
enhet tilflyttes

● Rutiner for evaluering og endring 
av vedtak, og innhold i 
tjenestebildet, må etableres

● Det bør innføres kontroll med 
omfang og kvalitet på utførende 
tjeneste.

● Et felles forvaltningskontor bør 
organiseres med prinsipper fra en 
tydeligere bestiller-utførermodell, 
og på sikt ha strukturer som kan 
implementere økonomimodeller 
hvor "penger følger vedtak." 

Anbefaling

Kommunen bør vurdere om det nye forvaltningskontorets funksjon på sikt bør inneha et mer rendyrket 
bestiller- og økonomiansvar. 
Dette innebærer i praksis en organisasjonsmodell ihht prinsippene om bestiller- utførermodell. 

En bestiller-utførermodell innebærer et skille mellom kommunen som forvalter og myndighetsutøver for 
innbyggernes rettigheter, og kommunen som tjenesteleverandør. En slik modell baserer seg på fastsettelse av 
kontrakter som regulerer forholdet mellom disse to rollene, samt etablering av et system for prisfastsettelse av 
tjenestene med tilpassede regnskapssystemer, hvor pengene følger brukeren. Dette vil innebære en ny 
tilnærming til den økonomiske styringen i kommunen, sett i forhold til dagens tradisjonelle rammestyring.

Helsedirektoratet har gjennomført flere store prosjekt for å prøve ut ulike modeller for slik prisfastsettelse av 
tjenestene. Stjørdal kommune har vært en pilotkommune i dette arbeidet. Erfaringene fra kommuner som har 
deltatt i prosjektene er at det vil være en forutsetning for å ivareta den økonomiske bestillingen, at 
bestillerenheten også har budsjettansvaret. Ideen er at kommunen vil få bedre økonomisk styring, dersom 
budsjettet legges hos bestiller, og bestiller har ansvar for å kontrollere volum og kvalitet. 

Rapportene fra de nasjonale prosjektene tilsier at dette er finansieringsmodeller som vil implementeres som 
del av nasjonale krav og system, for finansiering av Helse- og omsorgstjenestene. KS har utarbeidet en egen 
veileder for "Bestiller- og utførerorganisering i pleie- og omsorgssektoren" Veilederen er ment å være en 
håndbok for kommuner som ønsker å implementere en slik modell. Kommunen bør innrette sin 
videreutvikling av et samlet forvaltnings og tildelingskontor, slik at man er forberedt til å håndtere en slik 
overgang. 
 
Organisering av et felles forvaltningskontor der man rendyrker en bestiller- utførermodell vil kunne gi bedre 
styring med vedtak og bestilling av tjenestene, og dermed redusere risiko for at tjenestenes ressursbruk blir 
styrt av de utførende tjenestene.

Tildelingskontoret er i dag organisert som en egen enhet i Fræna Kommune, men bør i nye Hustadvika 
organiseres i stab til kommunalsjef.

Analyse og vurdering
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● På kort sikt bør det 
vurderes å samle 
dagtilbudene for eldre 
mer, eksempelvis til en 
lokasjon i Eide og en i 
Fræna.Dette kan gi bedre 
ressursutnyttelse, 
redusert sårbarhet og og 
større bredde i 
aktivitetstilbud. 

● På lang sikt bør aktivitets- 
og dagtilbud for eldre 
samles i et helsehus 

● Det bør vurderes kriterier 
for hvem som tildeles 
dagtilbud.

Anbefaling

Dagtilbud og aktivisering er ikke en lovfestet rett men anses å være forebyggende tiltak slik at eldre og 
funksjonshemmede kan bo lengst mulig hjemme. Det er behov for økt kapasitet på dagtilbud for eldre og dagtilbud og 
avlastning for demente. 

Begge kommuner har tilbud om døgnavlastning for eldre ved sykehjemmene. Fræna har avlastning døgn for barn i 
aktivitetshuset, og Eide har avlastning døgn for barn i Mikalmarka. Dagtilbud for eldre er ved sykehjemmene og 
omsorgssentrene i Fræna og ved sykehjemmet i Eide

Eide: 
Eide dagsenter for dag- og aktiviseringstilbud for personer med psykisk utviklingshemming og/eller nedsatt 
funksjonsevne; Avtale med Svanpro for arbeidstrening; Gnisten dagsenter for rus og psykisk helse, tilbud 5 dager per 
uke; Støttekontakter; Dagsenter på Slettatunet sykehjem for dagtilbud og aktivisering for eldre, åpent 4 dager per uke 
for hjemmeboende, åpent to dager i uka for beboere i sykehjemmet. 

Fræna: 
Aktivitetshuset (ubemannet) eller kommunal plass ved Torabu for utviklingshemmede; Eldre har dag- og 
aktiviseringstilbud ved Solstua, Auretunet, Hagekroken(Lundhaugen omsorgssenter) og Kaffistova (Farstad 
omsorgssenter). Auretunet har åpent en dag i uka de andre stedene 4 dager i uka. 

 Avlastning døgnopphold  for eldre skjer på Fræna sykehjem og omsorgssenter. 

Dagtilbudet er forebyggende ved at det kan bidra til at brukere aktiviseres og dermed opprettholder funksjoner lenger 
slik at mer omfattende hjelpebehov utsettes. Dermed holdes lenger på et lavere nivå i omsorgstrappa. Omfang og 
innhold i dagens tilbud bør gjennomgås og det bør vurderes å utarbeide kriterier for hvem som trenger det mest.

Avlastning for hjemmeboende eldre bør i framtiden inngå i korttidsplasser i institusjon som det gjør idag.

Analyse og vurdering

Konsekvens

Bygningsmessige konsekvenser 
beskrives i tema bygg og anlegg
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●

● Det bør vurderes å slå 
sammen basene for 
hjemmesykepleie Fræna 
og Eide til èn base 
lokalisert i Fræna der den 
største del av 
tjenestemottakerne bor. 

● Praksis for tildeling av 
vedtak bør gjennomgås 
sammen med 
forvaltningen.

Anbefaling
I Kostra er hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelutlån, matombringing, 
rehabilitering, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon 
registrert som hjemmetjenester.

Eide kommune har avtale med privat leverandør for fritt brukervalg av praktisk bistand og for brukerstyrt personlig 
assistent. Begge kommunene har avtale med privat leverandør om arbeidstrening til utviklingshemmede. 

Det er i dag to baser for hjemmesykepleie, en sentralt i hver av kommunene. I intervjuene er det kommet opp ulike 
synspunkter på hvorvidt det vil være hensiktsmessig å slå sammen basene for hjemmesykepleie fra dagens to baser til 
èn base i nye Hustadvika. 

Fordelene med å slå sammen vil være:
● Bedre utnyttelse av fagkompetanse og ressurser ved at alle er samlokalisert før og etter oppdrag og dermed 

lettere tilgjengelig for direkte dialog med leder og kollegaer
● Lettere å innføre felles prosedyrer og felles praksis
● Lettere å bygge felles kultur ved at alle er samlet på ett sted
● Bedre kontakt mellom leder og medarbeidere

Ulempe med å slå sammen kan være:
● Lenger avstand til og fra basen og dermed mer kjøretid for noen

Videomøter og god dialog i daglig drift kan lette kommunikasjonen og samarbeid i  dersom en ikke velger å slå 
sammen basene, men kan neppe veie opp for de fordeler en fysisk sammenslåing vil gi.

Antall brukere i hjemmetjenesten vil øke i årene framover og brukerne vil ha større omsorgsbehov enn idag. Dette som 
følge av aldrende befolkning og som følge av at flere får omsorg i eget hjem isteden for i institusjon. Dette vil kreve mer 
av hjemmetjenestene når det gjelder utnyttelse av ressurser og fagkompetanse. Dette hensynet bør veie tungt i 
vurdering av framtidig organisering av antall baser for hjemmetjenesten.

Analyse og vurdering
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●
Ansvarsreformen (HVPU reformen) fra 1991 innebar at ansvaret for tilbudet til personer med psykisk utviklingshemming ble overført fra fylkeskommunene til kommunene. 
Reformen var basert på det samme verdigrunnlaget som for øvrig befolkning; Retten til å ha egen bolig og motta nødvendige tjenester uavhengig av boform. Dette gjelder 
ikke bare psykisk utviklingshemmede men alle som har en form for utviklingshemming og behov for hjelp. For psykisk syke gjelder det samme. De samme prinsippene finner 
vi igjen i reformen innen psykisk helsevern noen år senere. I stortingsmeldingen «Åpenhet og helhet» blir desentralisering av tjenestene og normalisering av livssituasjonen 
for personer med psykiske lidelser framhevet (St.meld. nr. 25 (1996-97)). Disse prinsippene ble fulgt opp i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2006 (St.prp. 63 
(1997-98)), senere forlenget til 2008. En viktig del av opptrappingsplanen var å satse på boliger til personer med psykiske lidelser i kommunene.

Videre omtales boliger som er organisert under enheten bo- og habilitering i Eide og enheten hjemmetjenester i Fræna. Dette er boliger der bemanningen som er tilknyttet 
går i fast turnus. Behov hos brukerne varierer, fra noe praktisk bistand til behov for heldøgns omsorg. Av praktiske grunner betegnes det videre som heldøgns omsorg.

Eide har i dag heldøgns omsorgstjenester til 23 utviklingshemmede eller psykisk syke, fordelt på enkeltboliger og samling av boliger på 7 lokasjoner. Et bofellesskap med 17 
leiligheter er samlet på området Mikalmarka som ligger sentralt i Eide, mens 6 brukere bor i private boliger. To av de private boligene er bemannet fra privat 
tjenesteleverandør (Aloma). Kommunen har ansvar for at det er tilbud til disse brukerne men bemanning og kostnader til bemanning er dekket av tjenesteavtale mellom 
Aloma og kommunen. De private boligene som er bemannet av Aloma er derfor trukket fra videre i oversikten her. 

Fræna har 36 brukere på 10 lokasjoner hvorav to er private boliger. I Fræna er boligene mer spredt, med Haukås sentralt i Elnesvågen som den største lokasjonen med 10 
brukere. Ingen av boligene betjenes av privat tjenesteleverandør.

Oversikten viser at det er stor forskjell i bemanning og ressursbruk til denne brukergruppen i de to kommunene. Forskjellen kan være velbegrunnet da hver enkelt bruker 
har vedtak om bistand på bakgrunn av sitt behov. Det er likevel grunn til å se på om ikke den spredte lokasjonen i Fræna fører til høyere ressursbruk enn om tjenesten hadde 
vært mer geografisk samlet. Spesielt bør en se på om det er rom for å spare antall ledere og antall nattevakter. 

Antall 
Lokasjoner/
adresser

Antall brukere Antall ledere Antall 
årsverk

Årsverk nattevakter (personer på 
jobb per natt i parentes)

Snitt årsverk totalt 
per bruker

Snitt årsverk
nattevakt per bruker

Fræna 10 36 5 (nivå 4) Ca. 95 Ca 17 (10) 2,6 0,4

Eide 5 21 1 (nivå 2) Ca. 33 Ca.3,5 ( 2) 1,6 0,1

Kilde: Turnuser og oversikter over årsverk og antall brukere tilsendt fra kommunene

Analyse og vurdering



5.4 Omsorgsboliger for utviklingshemmede

PwC  ∙  66

●
Ved å samle til færre lokasjoner 
og ha opptil 8 brukere i hvert 
bofellesskap for utviklings-
hemmede og psykisk syke kan 
kommunene halvere tallet på 
tjenestesteder, utnytte 
personalressursene bedre på tvers 
og også oppnå kvalitets-
forbedring i tjenesten. Samling vil 
også øke fleksibilitet og redusere 
sårbarhet ved fravær blant 
personalet. Best utnyttelse av 
ressursene får en ved å blande 
brukere med tunge omsorgsbehov 
med brukere med lettere 
omsorgsbehov. 

Det er meldt behov for flere 
omsorgsboliger for utviklings-
hemmede. Dette bør bygges i 
tilknytning til allerede 
eksisterende boligområder
Eventuell planlegging av samling 
som medfører flytting av brukere 
bør skje i tett samarbeid med 
brukere, pårørende og 
brukerorganisasjon

Anbefaling
Stiftelsen Fafo gjorde i 2016 en undersøkelse av samlokaliserte boliger og store bofellesskap der de gjennomgikk 
forskning samt perspektiver og erfaringer fra fem kommuner (Halden, Lørenskog, Meløy, Sandnes og Trondheim)*. 
Bakgrunn var en bekymring for at kommunene bygger “mini institusjoner” der mange med tjenestebehov er samlet på 
ett sted. Spørsmålet som ble undersøkt var om dette dermed kan bidra til å undergrave ansvarsreformens målsetting 
om integrering og normalisering. I rapporten vises det til at det ikke er eksplisitte føringer eller råd relatert til 
samlokalisering eller antall enheter lokalisert i samme område. Rapporten viser også til et inntrykk av at kravet om 
inkludering og deltakelse er noe tonet ned over tid. I rapporten vises det til Husbankens regelverk som begrunnelse for 
dette synet. Husbanken (HB 8.F.7) anbefaler at bofellesskap for utviklingshemmede ikke har flere enn maksimalt åtte 
enheter. 

Studien fra Fafo viser tendens til at antall boliger i samme boenhet er økende. Kommunenes argument for større 
boenheter er først og fremst knyttet til ressursutnyttelse, større fagmiljø og bedre arbeidsforhold for de ansatte. 
Dermed også bedre kvalitet i tjenestene. Kommunene framhevet at det vil være variabelt i hvilken grad en kan utnytte 
ressursene bedre ved samlokalisering. En-til-en brukere skal uansett ha kontinuerlig bemanning, og vedtak knyttet til 
den enkelte bruker styrer hvor mye du kan benytte ressursene på tvers. Selv der hvor bruker har vedtak om 1:1 
bemanning hevdes det i rapporten at samlokalisering er ønskelig ut fra hensyn til personalets arbeidsmiljø.

Funnene fra Fafo stemmer godt overens med det lederne i botjenestene i Fræna og Eide har sagt i intervjuer med PwC. 
De som er intervjuet mener det vil være ønskelig å samle flere brukere på hvert sted, og har anslått 6-8 brukere per 
bolig. Samtidig har de vektlagt de samme forbehold som framkommer i Fafo rapporten over at ressursbruken vil 
avhenge av vedtak knyttet til den enkelte bruker. 

Analyse og vurdering

Konsekvens

Det har ikke vært mulig eller riktig å utrede 
nærmere hvilke lokasjoner som kan samles 
i dette prosjektet. Det ville kreve kjennskap 
til den enkelte bruker, noe som er utenfor 
dette prosjektets mandat og i strid med 
taushetsplikt. En samlokalisering vil måtte 
gjøres i tett samarbeid mellom kommunene 
og brukerrepresentanter.

*https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf
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●

● Kommunen bør på kort 
sikt starte prosess for å 
øke antall 
omsorgsboliger ved å 
bygge om 
institusjonsplasser til 
omsorgsboliger. 

●
På lengre sikt bør det 
vurderes å etableres to 
lokasjoner for 
omsorgsboliger, 
eksempelvis en i Fræna 
og en i Eide. 

Anbefaling

Fræna har totalt 31 heldøgns omsorgsplasser for eldre ved Lundhaugen og Auretunet. Eide har ikke døgnbemannede 
omsorgsboliger for eldre. 

I likhet med flere andre kommuner oppgis det for Fræna og Eide at skillet mellom omsorgsbolig og institusjon ikke er 
tydelig nok med hensyn til beboernes hjelpebehov, og at de som bor i omsorgsbolig ikke nødvendigvis er mindre 
hjelpetrengende enn langtidsbeboere i institusjon. 

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning anbefales som framtidens boform. I scenariene som er framskrevet i kapittel 
fire er forholdet mellom institusjonsplasser og omsorgsboliger derfor - i dialog med kommunene- endret fra dagens 
innretning med 80 prosent av heldøgnsplassene som institusjon og 20 prosent av heldøgnsplassene i omsorgsbolig til 
framtidig fordeling på 35 prosent institusjonsplasser og 65 prosent omsorgsbolig.

Det innebærer en økning i antall omsorgsboliger og dermed et behov for å bygge flere og å vurdere ombygging av noen 
av eksisterende institusjonsplasser til omsorgsboliger. Det kan være hensiktsmessig å  etablere  flere  omsorgsboliger 
knyttet sammen rundt en base med personale. Flere baser kan være samlokalisert for å skape større fellesskap, større 
servicemiljø og fagmiljø og for å legge til rette for bedre ressursutnyttelse. Den laveste aktiviteten er på natt, og god 
ressursutnyttelse er derfor å samlokalisere tilstrekkelig til at en  ikke bruker mer personell enn nødvendig på natt. 

Høy pleiefaktor i dagens omsorgsboliger kan tyde på høyt pleiebehov hos beboerne, men kan også skyldes at turnuser 
ikke i tilstrekkelig grad er aktivitetsbasert og dimensjonert ut fra de faktiske vedtak beboerne har. Ved å innrette 
turnuser mer aktivitetsbasert kan kommunen gå ned på pleiefaktor. Lavere pleiefaktor kan kompenseres ved at 
hjemmesykepleie bidrar mer inn i omsorgsboligene. 

Analyse og vurdering
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● På kort sikt bør det vurderes å 
avvikle noen 
institusjonsplasser og å 
tilstrebe belegg på 95-98 
prosent.

● På mellomlang sikt fram mot 
2025 bør det vurderes en 
dekningsgrad ned mot 24-21 
prosent

● Det bør vurderes å ha en 
dekningsgrad på omlag 18 
prosent for institusjonsplasser 
på lang sikt fram mot 2040

● Det bør vurderes en gradvis 
rendyrking av institusjon for 
korttidsplasser for behandling 
og stabilisering, 
rehabilitering, avlastning, 
lindrende behandling og 
palliasjon og tidlig utagerende 
demens. Dette krever at 
institusjonsplasser gradvis 
ombygges til omsorgsboliger.

Anbefaling

Det er idag  institusjoner i Fræna og Eide. Plassene er fordelt på Fræna sykehjem og omsorgssenter, Farstad 
omsorgssenter, Bøtunet omsorgssenter og Eide sykehjem

Gjennomsnittlig belegg for alle institusjonssenger er 87-88 prosent for begge kommuner. Gjennomsnittlig belegg for 
institusjonssenger i Kostragruppe 10 er 96 prosent, og 98 prosent for hele landet. Det er uvisst om forskjellen skyldes 
ulik registreringspraksis eller om det skyldes reell lavere beleggsprosent i Fræna og Eide, men i kommunene opplyses 
det at en ved å ha lav beleggsprosent har lagt til rette for raskt å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset. Dette er positivt for pasienter og for sykehuset, men gir ikke god ressursutnyttelse og tyder på at det er 
mulighet også på kort sikt for å gå noe ned på antall institusjonsplasser. 

Kommunene har i dag en dekningsgrad på 26 prosent med totalt 145 heldøgns omsorgsplasser. Av disse er  114 
institusjonsplasser for eldre. Antall institusjonsplasser avhenger av hvilken dekningsgrad kommunen velger og av 
fordeling mellom institusjonsplasser og plasser i omsorgsbolig. I framskriving og scenarier vises antall plasser og 
konsekvens for ulike valg ved redusert dekningsgrad . Fastsettelse av antall institusjonsplasser må skje som følge av et 
verdivalg i kommunen. Reduksjon i antall plasser bør skje over tid og parallelt med at omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste omstillles. Det bør vurderes en gradvis nedjustering av kommunens samlede dekningsgrad for 
hdo-plasser på 21 prosent fram mot 2025. På lang sikt mot 2040 bør det vurderes en dekningsgrad på 18 prosent.

Analyse og vurdering

Konsekvens

Endring i antall og lokalisering av 
institusjonsplasser vil gi behov for 
nybygg og ombygging. Dette er omtalt 
under tema bygg og anlegg

*https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf


Analyse og vurdering

Uavhengig av om kommunen i framtida skal tilby sine tjenester i form av institusjonsplasser eller omsorgsboliger som boform, vil det 
være nødvendig med en total gjennomgang av funksjonell og byggtekniske standard for dagens bygningsmasse. Videre å sammenstille 
denne gjennomgangen opp mot de skisserte behov for organisering, innretning og tjenester kommunen skal levere.

PwC har ikke gjennomført byggtekniske vurderinger av bygningsmassen for helse- og omsorgstjenestene i Fræna og Eide kommune. Vi 
har imidlertid fått en oversikt over dagens bygningsmasse med beskrivelse av bygningsår, areal, nedskriving og kort omtale av byggenes 
tilstand. Ut i fra det tilsendte materialet, og intervjuene har vi ihht avtale gjort oss noen betraktninger om videre retningsvalg knyttet til 
bygningsmasse for det framtidige tjenestetilbudet. 

Institusjonsbygg i Fræna og Eide er av ulike alder og tilstand. Fræna sykehjem og omsorgssenter ble bygget i 2007 og er det nyeste og 
største bygget. Farstad omsorgssenter er fra 1986 og Bøtunet fra 2001. Eide sykehjem, avdeling Furutoppen og Slettatunet, er av eldre 
dato men er omfattende pusset opp nylig. Ut fra oversikt vi har fått tilsendt kan det se ut som byggene er i bra stand. Det er likevel 
sannsynlig at det må bygges nytt eller bygges om i et 10-12 års perspektiv, da byggene ikke vil tilfredsstille framtidige funksjonskrav og 
tekniske byggekrav. Flere av byggene vil også være nedskrevet fram mot 2030. 

Omsorgssenterne i de to kommunene er også av varierende alder . Funksjonskrav og arealkrav til omsorgsboliger er regulert i 
Husbankens regler for tilskudd. Ombygging eller nybygg må tilfredsstille Husbankens regler for å fylle vilkår for tilskudd. For endring fra 
institusjonsplass til omsorgsbolig kreves godkjenning av omhjemling. 

Bygg og anlegg - institusjonsbygg og omsorgsboliger for eldre
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Analyse og vurdering

Antall og fordeling på institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser vil være førende for innretning av bygningsmassen. Dersom 
anbefaling om å redusere dekningsgrad og endre forhold mellom institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser følges, så vil det raskt 
bli behov for å tilpasse bygg med flere heldøgns omsorgsplasser. For institusjonsplasser vil kapasiteten være tilstrekkelig, men 
funksjonskrav og tekniske krav vil likevel trolig tilsi behov for nybygg på lengre sikt. 

Helsehus
For nybygg kan det være hensiktsmessig å bygge såkalte helsehus med flere funksjoner i samme bygg fordelt på flere etasjer med ulike 
funksjoner i etasjene. Begrepet helsehus oppsto først og fremst i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen i 2012, uten at det 
er definert hva et helsehus skal inneholde. En av de opprinnelige intensjonene var at de skulle fremme tverrfaglig samarbeid og bidra til å 
styrke forebyggende arbeid. Flere kommuner har etablert helsehus, men med ulikt innhold. Institusjonsplasser, legekontor, 
omsorgsboliger, aktivitets- og dagsenter, frivillighetssentraler og også samlokalisering med kulturtiltak i kommunen er eksempel på hva 
som inngår i helsehus. Huset kan innrettes på ulike måter, eksempelvis med service og kulturtilbud på grunnplan sammen med 
dagsenter, og med omsorgsboliger og institusjonstjenester i hver sine etasjer.

Fordelene med å samlokalisere flere funksjoner i helsehus vil være at 
● Det støtter opp under forebygging og tverrfaglig samarbeid 
● Det fremmer prosess- og teambasert organisering
● “Klynger” av ulike fagfolk kan bidra til å styrke rekruttering
● Større enheter bidrar til bedre ressursutnyttelse og til bedre arbeidsmiljø
● Gir bedre mulighet for tilrettelegging for service og aktivitetstilbud for brukere og pårørende
● Tilrettelegge for bruk av kompetanse på tvers 
● Tilrettelegge for større bredde i aktiviteter som medfører økt mestring og som dermed kan bidra til å redusere hjelpebehov

Bygg og anlegg- institusjonsbygg og omsorgsboliger for eldre
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Ulempene ved å samlokalisere flere funksjoner i helsehus kan være at
● brukere bor lenger unna sin opprinnelige hjemplass
● pårørende vil få lenger vei for besøk
● frivillige vil kunne få lenger vei og miste identitet til “sitt” sykehjem i nærmiljøet

Det viktigste argument for å samle funksjoner i oppdaterte funksjonelle helsehus vil være at det fremmer rekruttering og bærekraftige 
fagmiljø. Uten tilstrekkelig kvalifisert personell vil det ikke være mulig å tilby tilstrekkelig gode helse- og omsorgstjenester. Samling av 
funksjoner i helsehus bør vurderes da fordelene med slik samling ser ut til å være større enn ulempene.

Anbefaling
Vi tilrår følgende strategiske tilnærming til bygg og anlegg:

1. Etablere prosjekt arealplan for utredning av eksisterende bygg og planlegging av nye bygg
2. Starte arbeid for å hjemle institusjonsplasser til heldøgns omsorgsplasser
3. Gradvis samle institusjonsplassene til ett av de eksisterende byggene
4. Gradvis samle heldøgns omsorgsplasser til en eller to lokasjoner i kommunen
5. Nytt bygg av typen helsehus anbefales å stå ferdig i 2027-2030, når toppen i økningen av antall eldre kommer 

Konsekvens
I mange tilfeller kan kostnaden for driftsulemper knyttet til uhensiktsmessige bygg overstige investeringskostnaden for nye bygg, særlig 
om kommunen får fullt tilskudd fra Husbanken. Dette avhenger likevel blant annet av alderen på det gamle bygget, på hvilket tidspunkt 
kommunen mottok tilskudd for å bygge det, alternativ bruk og mulig salgsverdi. En endring fra institusjon til omsorgsbolig påvirker også 
inntektene og kostnadene for den enkelte brukeren. I en omsorgsbolig kan kommunen kreve husleie mens medisinkostnader dekkes på 
blå resept. Det gir kommunene mer forutsigbare inntekter og utgifter, sammenlignet med langtidsopphold i institusjon.  

Bygg og anlegg – institusjonsbygg og omsorgsboliger for eldre
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Status bygg institusjoner og omsorgssentre
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Institusjonsbygg og bygg 
omsorgssenter med heldøgns 
bemanning

Byggeår Areal Status på 
nedskriving

Tilstand 

Fræna sykehjem og omsorgssenter 2007 3660 m2 59 mill Renovert nylig. Bra

Farstad omsorgssenter, Fræna 1986 2591 m2 6,5 mill Renovert nylig.Bra

Bøtunet, Fræna 2001 1614 (?) 10, 6 mill Renovert nylig. Bra

Auretunet omsorgssenter Fræna 2003 1062 m2 8,3 mill Renovert nylig. Bra

Lundhaugen omsorgssenter Fræna 1980 2226 m2 2,6 mill Renovert nylig. Bra

Eide sykehjem Slettatunet 1974 1423m2 12,8 mill Under renovering. Bra

Eide Sykehjem Furutoppen 1986 4285m2 21,8 mill Under renovering. Bra

4 Lokalisering og dimensjonering av tjenestene



Dagens organisering av helse- og omsorgstjenestene 
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Organisering av tjenestene5

Fræna
Hjemmetjenesten 
Hjemmebaserte tjenester i Fræna består av åtte  avdelinger/tjenesteområder. 
Områdene er fordelt på hjemmesykepleie og praktisk bistand i private hjem, 
omsorgssentre for eldre samt boliger for utviklingshemmede og psykisk syke. 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand i private hjem (hjemmetjenesten) er 
inndelt i ruter, men har felles base/oppmøtested i Elnesvågen. Daglig 
koordinering av oppdrag i soner og på tvers av soner gjøres av en koordinator. 
Koordineringsoppgaven går på omgang blant de ansatte i hjemmetjenesten. 
Lundhaugen og Auretunet er omsorgssenter med heldøgnsbemanning for eldre. 
Det er 10 geografiske lokasjoner for boliger for utviklingshemmede og psykisk 
syke, disse er fordelt på 5 ansvarsområder med hver sin avdelingsleder

Institusjonstjenesten
Fræna har tre institusjoner med hver sin avdelingsleder; Farstad omsorgssenter 
med 21 langtidsplasser, Bøtunet omsorgssenter med 16 langtidsplasser samt 
Fræna sykehjem og omsorgssenter med 41 plasser fordelt på 22 langtid, 10 
korttid, 1 akuttplass, 8 rehabiliteringsplasser. Kjøkkentjenesten er organisert i 
egen enhet. Det er eget institusjonskjøkken på Farstad og Lundhaugen. 
Hovedkjøkken er lokalisert sammen med avdeling for restaurant og matfag ved 
Fræna videregående skole. 

Helse og familie
Helse og familieenheten inneholder blant annet fysioterapi og rehabilitering, 
tiltak funksjonshemmede (inkludert avlastning), hjelpemiddelforvaltning, 
legekontor, barnevern og fengselshelsetjeneste er organisert i enhet for helse og 
familie. Det er fem avdelingsledere i denne enheten. 

Forvaltning
Forvaltning og tildeling av tjenester er organisert i en enhet med egen 
enhetsleder

Eide
Hjemmetjenesten
Hjemmebaserte tjenester i Eide består av hjemmesykepleie og praktisk bistand 
i private hjem, omsorgsboliger for eldre og diverse støttetjenester. 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand i private hjem har felles oppmøtested 
sentralt i Eide. 

Institusjonstjenesten
Eide har to sykehjem, Furutoppen og Slettatunet. Disse ligger lokalisert tett ved 
hverandre sentralt i Eide. Slettatunet har hatt 16 plasser fordelt på 9 
langtidsplasser og 7 skjermede plasser for demente. De 9 langtidsplassene er 
for tiden under ombygging til 6 boenheter med heldøgns omsorg. Etter 
ombygging vil Slettatunet i sin helhet være tilpasset brukere med demens. 
Furutoppen har hatt 20 plasser, disse er under ombygging og økes til 24 
plasser fra høsten 2018. Etter ombygging vil Furutoppen ha 24 plasser fordelt 
på 10 korttidsplasser og 14 langtidsplasser. Produksjonskjøkken er lokalisert 
sammen med sykehjemmet. Forvaltning og tildeling av tjenester gjøres av 
enhetslederne for sykehjem og hjemmetjeneste.

Kultur og familie
Enhet for kultur og familie inneholder blant annet forebyggende helsetjeneste, 
terapeuter og tiltak for funksjonshemmede og kulturtiltak som for eksempel 
bibliotek og kulturskole. 

Mestringsenheten
Tjenester for mestring og forebygging av psykiske lidelser og rusavhengighet. 
Poliklinikk og oppsøkende virksomhet er lokalisert sentralt i Eide mens 
dagsenter (Gnisten) er lokalisert i Fræna. Det er inngått samarbeidsavtale med 
Fræna og enheten utøver tjenesten for begge kommunene

Bo og habilitering
Heldøgns omsorgstjeneste for utviklingshemmede og psykisk syke er fordelt på 
enkeltboliger og samling av boliger på til sammen 7 ulike lokasjoner/adresser. 
De aller fleste brukerne er samlet på Mikalmarka som ligger sentralt i Eide.



Fra kartleggingsrapport for 
Hustadvika 2017:

Fræna kommune har valgt å 
organisere sin PROF- tjeneste 
(Pleie, Rehabilitering, Omsorg og 
Forebyggende tjenester) i tre nivå. 
Tjenesten består av fire enheter med 
hver sin enhetsleder. Tre av 
enhetene er delt i flere avdelinger 
som igjen har sine fagledere. Disse 
faglederne har forskjellig 
benevnelse, slik som institusjons-
ledere, soneledere og avdelingsleder. 
Enkelte områder har også 
teamledere, og teamleder har ikke 
personalansvar eller budsjettansvar. 
Fra høsten 2017 er det felles 
enhetsleder for institusjonstjenesten 
og hjemmebaserte tjenester. 
Organiseringen på det tidspunktet 
PROF-kartelggingen ble 
gjennomført, ser ut som skissen til 
høyre: 

Dagens organisering av helse og omsorg i Fræna
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Rådmann

Kommunalsjef

Hjemmebaserte-
tjenester 

Lundhaugen 
omsorgssenter

Auretunet 
omsorgssenter

Hjemmetjenesten 

Hesteovvegen38/ 
Dalelia

Holalia 
Hesteovvegen 14

Haukås

Knausveien

Eidem

Institusjonstjenester

Farstad omsorgssenter

Bøtunet

Fræna sjukeheim og 
omsorgssenter 

Kjøkkentjeneste

Helse/Familie

Tiltak 
funksjons-hemmede 

(inkl. avlastning)

Helsestasjon

Helse Hustad Fengsel

Fysio-/ rehabilitering

Hjelpemiddel-forvalt
ning

Fræna legekontor

Barnevern

Forvaltningskontor NAV* Flykning-
tjenesten
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Fra kartleggingsrapport for 
Hustadvika 2017:

Eide kommune har en flat struktur 
og består av seks enheter med hver 
sin enhetsleder. 

Dagens organisering av helse og omsorg i Eide
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5

Rådmann

Hjemmetjenesten

Slettatunet Dagsenter 

Slettatunet, Bjørklia og 
Lauvhaugen 

omsorgsboliger

Hjemmesykepleie 

Div. støttetjenester *

Hjemmeavlasting

Kultur og familie*

Kultur 
(Se kartelling for kultur 

for mer informasjon)

Helse

Tiltak 
funksjonshemmede

Bo og habilitering

Botjeneste Mikklmarka 
og "sattelitter"

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA)

Eide dagsenter
Rådhuskantina

Vaktmester team
Transportordning

Bolig forvaltning

Mestringsenheten*

Gnisten dagsenter

Furutoppen 
sykehjem

Kommunalt legesente

Hovedkjøkken

Kommunal 
legevakt/KAD

Slettatunet sykehjem

Merkantil tjeneste
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Analyse og vurdering av dagens organisering av helse- og omsorgstjenestene 
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5

Fræna

Helse og omsorgstjenestene i Fræna kommune er organisert etter to-nivå 
modell der resultatansvar er plassert på rådmann og enhetsledere. Tjenesten 
er inndelt i seks enheter. Enhetslederne rapporterer til rådmannen og den 
formelle styringsdialogen skjer mellom disse to nivåene. De seks enhetene er 
forvaltningskontoret, helse/familie, hjemmebaserte tjenester, 
institusjonstjenest, Nav og Flyktningetjenesten. Det er samme enhetsleder for 
hjemmetjeneste og institusjonstjeneste, slik at det til sammen er fem 
enhetsledere for helse- og omsorgstjenesten. 

Antall ledernivå i kommunen totalt er fire, da kommunalsjef er i linjeledelse 
mellom rådmann og enhetsledere og det også er avdelingsledere under 
enhetslederne. Kommunalsjef inngår i rådmannens ledergruppe og opptrer 
formelt sett på vegne av rådmann i sin dialog med enhetslederne. 
Avdelingslederne er medarbeidernes nærmeste ledere og utfører 
personalledelse på basis av delegasjon fra enhetslederne. Det er totalt 19* 
avdelingsledere i helse og omsorgstjenesten 

Eide

Helse og omsorgstjenestene i Eide kommune er organisert etter to-nivå modell 
der resultatansvar er plassert hos rådmann og enhetsledere. Tjenesten er inndelt 
i seks enheter. Enhetslederne rapporterer til rådmannen og den formelle 
styringsdialogen skjer mellom disse to nivåene. De seks enhetene er 
hjemmetjenesten, kultur og familie, bo- og habilitering, mestringsenheten, 
Furutoppen sykehjem og Slettatunet sykehjem. De to sykehjemmene skal slås 
sammen til en enhet fra 2019 slik at antall enheter da blir redusert til fem. 

I tjenesteområdet bo-og habilitering er det to teamledere som ikke har 
personaloppgaver, ellers er det ingen ledere på nivå 3. 

Fræna Eide

Antall ledernivå 4 2

Antall ledere med resultatansvar 1 rådmann, 5 enhetsledere 2

Antall ledere totalt 1 rådmann, 1 kommunalsjef, 5 enhetsledere, 19 avdelingsledere* 1 rådmann, 1 kommunalsjef, 6 (5)enhetsledere

Organiseringen av helse - og omsorgstjenestene er ulik i Fræna og Eide. Den største forskjellen er at Fræna har fire ledernivå mens Eide har to. 
Sammensetning og fordeling av fagområder på enhetsnivå er også forskjellig. Fræna har valgt å ha alle hjemmetjenester organisert i èn enhet, 
og å ha samme enhetsleder for institusjonstjenester og hjemmetjenester. Eide har institusjonstjenester, hjemmetjenester og bo-og habilitering 
fordelt på tre enheter (*barnevern, helsestasjon, fengselshelsetjeneste og legekontor er ikke med i tallet for avdelingsledere da det ikke inngår i 
PwC sitt oppdrag)

Organisering av tjenestene



I dag forventes det at kommunene skal tilby stadig mer spesialiserte og sammensatte tjenester, 
samtidig med at tjenestene skal ha utstrakt samhandling med eksterne tjenesteleverandører. En 
kompliserende faktor er at mange av pasientene er mottakere av flere tjenester både fra helse- 
og omsorgstjenestene, men også fra eksterne interkommunale tjenester, private 
tjenesteleverandører og spesialisthelsetjenesten. For at enhetene skal lykkes med å skape gode 
pasientforløp forutsettes det betydelig koordinering av arbeidsprosesser på tvers av den todelte 
enhetsstrukturen. Det er enhetsledernes ansvar å styre arbeidsprosessene i sine respektive 
enheter, og ivareta grenseflatene mellom dem. 

Vi har inntrykk av at kommunene i liten grad har etablert en “prosessbevissthet” rundt 
organisering og tjenesteyting. Dette bekreftes blant annet ved at den interne samhandlingen og 
koordineringen mellom grenseflatene kjennetegnes ved “ad-hoc” styrings- og ansvarsstrukturer. 
Det betyr ikke at det ikke eksisterer arbeidsprosesser i tjenestene, men at disse i stor grad er 
basert på innarbeidede løsninger som har utviklet seg over tid, og således utgjør viktig uformelt 
stabiliserende (sementerende) strukturer for hvordan tjenestene i praksis utøves. 

Der organisasjon ikke har implementert "prosessbevissthet", er det lite sannsynlig at 
organisasjonen evner å jobbe optimalt, spesielt om man går inn og analyserer effektivitet og 
samhandling på tvers av enhetene. En avdeling som utfører en aktivitet i prosessen kan alene 
prestere bra, men når man ser prosessen som helhet kan man oppdage at den ikke presterer 
godt. Dette kan oppstå fordi det eksisterer forskjellige oppfatninger om hvordan prosessen 
"egentlig" er, og at "ingen" har ansvar for, eller ser, helheten. På en forenklet måte kan man 
nesten sammenligne samhandlingen mellom to enhetsnivå med øyhopping, det er ikke alltid 
kommunikasjonen mellom øyene er like bra, og det er ikke alltid velkomstkomiteen står på 
plass når man kommer til neste øy. Jo flere krysninger et pasientforløp har mellom enhetene, jo 
større er risikoen for at nødvendig informasjon og tverrfaglig samhandling rundt pasienten kan 
være mangelfull. Det er viktig å bemerke at manglende samhandling ikke nødvendigvis har 
sammenheng med manglende velvilje hos enhetsledere eller ansatte, men er et uttrykk for at 
organisasjonsmodellen ikke understøtter nødvendige rammer og strukturer. 

Analyse og vurdering av dagens organisering av helse- og omsorgstjenestene 
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5 Organisering av tjenestene

Ut i fra data som ligger til grunn for utredningen vet vi at helse- 
og omsorgstjenestene i kommunen vil få en betydelig økning i 
antall brukere, samtidig med at kompleksiteten og kravene til 
samhandling vil øke. I praksis betyr dette at de fremtidige 
arbeidsprosessene vil få flere og hyppigere koplinger mellom 
grenseflatene, og at tjenestene derfor vil utfordres på å framstå 
mer helhetlige. 

I vurdering av en ny organisasjonsmodell bør kommunen legge 
til rette for å;

1) Harmonisere antall styringsnivå, delegasjonsmyndighet, 
ansvarsområde og kontrollspenn i en gjennomgående struktur
 
2)Samle tjenester som i framtid forventes å ha ha behov for 
tettere samhandling, og samlokaliserer disse.

3) Understøtte et helhetlig prosesseierskap til de prosessene 
som involveres i et pasientforløp. Det er prosesseier som vil ha 
ansvar for verdiskaping, roller og aktiviteter som involveres på 
tvers av tjenester og avdelinger. Modellen må legge til rette for 
at prosesseier å sørge for at tjenestenes prosesser fungerer som 
optimalt, og også har det fulle ansvar for å gjennomføre 
nødvendige forbedrings- og effektiviserende tiltak. 

Ut i fra disse refleksjonene vil det umiddelbart fremstå naturlig 
om kommunen vurderer en prosessorientert 
organisasjonsstruktur hvor enhetsleder kan ivareta et helhetlig 
ansvar som prosesseier av de samlede helse- og 
omsorgstjenestene. Til grunn for en slik prosessorientert 
tilnærming til organisering ligger et premiss om at det må være 
pasientenes behov som styrer organiseringen av tjenestene, og 
ikke omvendt.



På bakgrunn av de refleksjoner vi har gjort oss, 
innspill fra intervju og innsamlede data har vi 
utformet et forslag til framtidig 
organisasjonsmodell for helse- og 
omsorgstjenestene for nye Hustadvika 
kommune.

Dette forslaget anbefales som et utgangspunkt 
for iverksetting av en prosess med mål om 
endelig løsning. 

Forslaget anses ikke som ferdig utarbeidet, men 
som et innspill til den videre prosessen med 
utvikling av framtidas helse- og 
omsorgstjeneste. I en besluting  for endelig 
organisering bør kommunen analysere hvilke 
prosesser som skal styre produksjonen av den 
samlede tjenesteytingen i sektoren.

“Tomme” bokser i modellen er uttrykk for at 
flere av områdene innen helse- og omsorg ikke 
inngår i PwC sitt oppdrag. Vi vil anta at noen av 
disse kan passe inn i enhet for forebyggende 
tjenester.

Innspill til framtidig organisasjonsmodell for helse- og 
omsorgstjenestene i Hustadvika kommune
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Kommunalsjef 
helse og 
omsorg

Forebyggende 
tjenester

Tjenester for folkehelse og
 Lavterskel 

 

Mestrings og 
miljøtjenester

Tjenester for 
utviklingshemmede

Tjenester psykisk 
helsevern og 

rusforebygging

Tjenester for BPA 
Og boligforvaltning 

Hjemmebaserte 
tjenester
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kontor 

5 Organisering av tjenestene

Omsorgssenter 
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Omsorgssenter 
Fræna



5.6 Kvalitetsstyring

PwC  ∙  79

Kommunen bør velge et 
kvalitetssystem og innføre det for 
begge kommuner. 

Det bør også anskaffes et elektronisk 
avvikssystem. Ansvar for 
saksbehandling av avvik bør ligge i 
lederlinjen og det bør være tydelige 
skriftlig rutiner for hva som skal 
meldes som avvik og hvordan disse 
skal følges opp. 

Avviksrapporter bør følges opp 
månedlig i personalmøter og 
ledergrupper.

Anbefaling
Fræna og Eide har ulike elektroniske kvalitetssystem i dag, Fræna har Kommuneforlagets kvalitetsstyringssystem og 
Eide har Compilo. Eide har ikke implementert Compilo i påvente av kommunesammenslåingen. Begge kommunene 
har papirbasert avvikssystem. Felles kvalitetssystem og avviksystem vil legge til rette for sammenslåing av 
kommunene og for samarbeid på tvers av enheter. 

Krav til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester, kontinuerlig kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 
er hjemlet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten*. Forskriften ble innført fra 
01.01.17, og erstatter tidligere forskrift om internkontroll i sosial - og helsetjenesten fra 2003. Hensikten med den nye 
forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og å tydeliggjøre at kvalitetsforbedring er et 
ledelsesansvar og at øverste leder for virksomheten (administrasjonssjefen) har totalansvaret. Forskriften fastsetter i 
§ 6 -9 ledelsens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter. Dette skal være 
dokumentert i den form og det omfang som er nødvendig ut fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 
størrelse. Dokumentasjon skal til enhver tid være tilgjengelig.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskriften der plikter og ansvar er nærmere omtalt**
I veilederen står at tjenester av god kvalitet er:

● Virkningsfulle
● Trygge og sikre
● Involverer brukere
● Samordnet og preget av kontinuitet
● Utnytter ressurser
● Tilgjengelige og rettferdig fordelt

I følge veilederen er kvalitetsforbedring en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste 
ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvare. Dokumentasjon av denne prosessen skjer i 
et kvalitetssystem.

Analyse og vurdering

*https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
**https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring


5.6 Kvalitetsmål
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Kommunene bør sammen definere 
kvalitetsmål for Hustadvika 
kommune. Kvalitetsmålene bør 
reflektere ulike aspekter av 
kvalitetsbegrepet, eksempelvis 
ventetid på tjenester, 
tjenesteutøvelse, innsatsfaktorer og 
resultat. Utvikling i kvalitetsmålene 
bør følges opp av lederne i måltavle 
/digitalt dashbord (se om dette 
under styringsverktøy)

De nasjonale kvalitetsindikatorene 
bør gjennomgås nærmere for å finne 
forklaringer på tall og mulige 
forbedringsområder. 

Anbefaling
Vi har sett på noen av de indikatorene som gjelder kommunehelsetjeneste og sett på hvordan Fræna og Eide ligger 
sammenlignet med landet. Fullstendig oversikt over alle kvalitetsindikatorene finnes på Helsenorge*. Tallene som er 
publisert på helsenorge.no er for 2017 og det kan ha skjedd endring etter dette. Tallene må ikke tolkes alene men må 
brukes til å gjennomgå rutiner for registrering av tall inn i styringssystemene og til å vurdere mulige 
årsaksforklaringer. Tallene må også følges over tid da det er små tall på noen områder der enkelte brukere eller 
enkelte ansatte kan ha ført til stort utslag i prosentandel. Der hvor det ikke er tall er det manglende innrapportering 
eller for små tall til at de er publisert på Helsenorge.no. Vi vil derfor ikke kommentere enkelt tall, men registrerer at 
begge kommuner scorer godt i forhold til snitt i landet for de fleste indikatorer som gjelder bemanning og årsverk. 
For hjemmetjenester og institusjonstjenester varierer det, Fræna scorer på flere indikatorene bedre enn Eide og 
bedre enn snitt i landet. For institusjonstjeneste scorer Eide på flere indikatorer lavere enn Fræna og også lavere enn 
snitt i landet. 

For å vurdere kvaliteten på tjenestene må det først sette kvalitetsmål slik at det tydelig hva en måler kvalitet opp mot. 
Måltall bør i størst mulig grad enkelt kunne hentes ut og følges opp av ledere på alle nivå fra offentlig registre eller i 
rapporter fra egne styringsdata. Målene bør tilfredsstille SMART kriteriene (Spesifikke, Målbare, Attraktive, 
Realistiske, Tidsbestemte ).

Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer omfatter de fleste av områdene i kvalitetsbegrepet, og gir en pekepinn på 
kvalitet i tjenestene. Det er utviklet 26 kvalitetsindikatorer for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tallene 
publiseres årlig på nettstedet www.helsenorge.no. Tallene er basert på offentlige registre som Statistisk sentralbyrå, 
KOSTRA, Helsedirektoratets pleie og omsorgsregister IPLOS, Folkehelseinstitututtets infeksjonsregistreringer og 
Folkeregisteret. Helsedirektoratet skriver på sine sider at datakvaliteten varierer i sykehus og kommuner, og at 
tallene derfor må brukes med varsomhet. Det er også en utfordring at tallene bare oppdateres en gang i året, det går 
dermed lang tid fra endret praksis til nye tall blir offentliggjort. Tallene vil likevel kunne brukes som en pekepinn på 
kvalitet og som utgangspunkt for diskusjon rundt datakvalitet og forbedringsområder.

Se vedlegg for oppstilling av noen aktuelle kvalitetsindikatorer. 

Analyse og vurdering

*https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg


5.6 Elektroniske løsninger
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●
Styringsinformasjon bør være sammensatt 
av et utvalg av data som er relevante for 
lederne å følge i den forstand at de er relatert 
til eget ansvarsområde og er mulige å bruke 
som indikator for endring av drift. 

● Produktivitet, eksempelvis faktisk 
medgått tid i hjemmetjenesten sett opp 
mot tildelt tid, belegg sett opp mot 
antall senger i institusjonstjenesten

● Tjenestekvalitet, eksempelvis 
avviksstatistikk

● Bemanning og personell, eksempelvis 
sykefravær, bruk av årsverk

● Økonomiske data, eksempelvis 
periodisert budsjett og regnskap 

Styringsinformasjon bør samles og 
illustreres i en måltavle/dashbord 
(eksempelvis i et verktøy som Power BI) som 
oppdateres når ny informasjon kommer inn i 
systemene. Datasett bør foreligge for alle 
nivå, slik at hver leder får data tilhørende 
eget ansvarsnivå. Måltavlen bør gjennomgås 
i månedlige rapporteringsmøter på alle 
ledernivå. 

Anbefaling

Begge kommuner har flere overordnede planer som er relevant for helse og omsorg. Eksempel er 
PROF-plan, helse- og omsorgsplan, boligsosial handlingsplan, plan for psykisk helse, overordnet 
kompetanseplan. Planene inneholder oversikt over status og utfordringer, mål og tiltak på overordnet 
nivå.
For å implementere en strategi må den brytes ned i operasjonelle mål og delmål. På denne måten vil 
målene gjøres mer håndgripelige og forpliktende.

I tillegg til mål og tiltak nedfelt i planer så genererer driften en mengde data og styringsindikatorer. 
Dette lagres på forskjellige måter i ulike dataprogram. Helse og omsorg i Fræna og Hustadvika har i 
følge  kartleggingsrapport for nye Hustadvika 16 ulike IKT-systemer i bruk. 8 av disse er felles for begge 
kommuner. Det er manglende mulighet for eksport og uthenting av rapporter i enkelte av systemene. I 
tillegg manglende muligheter til å se sammenhenger mellom data i ulike systemer. Dette gjør at man 
ikke får utnyttet potensialet for å se sammenhenger mellom tjenesteutøvelse og bruk av innsatsfaktorer 
og ressurser.

Oppdatert og sammensatt styringsinformasjon for lederne på alle nivå gir mulighet for å

● identifisere og holde styring på sårbare data
● kontrollere samsvar mellom mål, rammer og drift
● etterleve plikten til å kontrollere og korrigere virksomheten

Det bør tilstrebes å ha felles system for like tjenesteområder i Hustadvika kommune. 
Kvalitetssystem og avvikssystem bør prioriteres å få på plass først, deretter system for 
ressursstyring / arbeidstidsplanlegging.

Analyse og vurdering

*https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/fafo-rapport.pdf
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Anbefalt bruk av måltavle/digitalt dashbord

Virksomhetsstyring og bruk av måltall6

Styringsinformasjonen bør være sammensatt av et utvalg data som er 
relevant for lederne å følge i den daglige driften. Informasjonen bør være 
relatert til eget ansvarsområde med indikatorer som gjør det mulig å 
foreta nødvendige endringer i driften. Informasjonen som kan hentes 
fram avhenger naturlig nok av hvilke systemer og rutiner for registrering 
virksomheten har, men eksempler på aktuell data kan være

● påløpt fast og variabel lønn sett opp mot budsjett
● andre økonomidata som registreres jevnlig
● bruk av overtid, gjerne per avdeling og per vakt
● kort- og langtidssykefravær per avdeling per dag
● produktivitet, eksempelvis faktisk medgått tid i hjemmetjenesten 

sett opp mot tildelt tid
● belegg i institusjonstjenesten
● tjenestekvalitet, eksempelvis avviksstatistikk og statistikk for 

aktiviteter per avdeling og faggruppe
● statistikk for gjennomførte medarbeider- og pårørendesamtaler
● stillingsstørrelse og kompetanse per avdeling

En måltavle, fortrinnsvis i form av et “digitalt dashbord”, bør settes opp 
slik at styringsinformasjonen bli hentet inn mer eller mindre samtidig 
som den blir registrert i det aktuelle fagsystemet. Dashbordet må derfor 
kunne hente informasjon fra mange ulike systemer. Et eksempel på et 
slikt system er Power BI fra Microsoft. 

I tillegg til at lederne bør håndtere avvik fortløpende, kan det være 
hensiktsmessig å gjennomgå måltavlen i jevnlige rapporteringsmøter. Illustrasjon på løsning i Power BI (kilde: Microsoft)
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Handlingsplan
På kort sikt - frem mot 2020 og på lang sikt - etter 2020
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Handlingsplan for gjennomføring av tiltak
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Område Tiltak Prioritet Tidshorisont 
aktivitet

Påbegynnes

1. 
Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov 

Etablere dagtilbud for demente 1 2020 2019

Gjennomgå og styrke samarbeid med frivillige 2  2020 2019

Evaluere mestringsenheten og 
hverdagsrehabilitering

3 2020 2019

2. 
Styrke arbeid med brukermedvirkning

Etablere bruker- og pårørende utvalg 1 2020 2019

Utarbeide mål for brukermedvirkning 2 2020 2019

Utvikle årshjul  og gjennomføre brukerundersøkelser
3  2020 2020

3. 
Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere 
og ledere

Kartlegge, prioritere og se på fordeling av oppgaver 
for pleiepersonell i driftsenhetene 

1 2019 2019

Ta i bruk  virkemidler for arbeid på tvers av 
avdelinger og utrede langvakter

2 2020 2019

Utarbeide rekrutteringsplan og kommunikasjonsplan
3 2020 2019

Systematisk medarbeider og lederutvikling i egne 
program 

4 2020 2020

4. 
Lokalisering og dimensjonering av tjenestene

Kommunen bør ta verdivalg om framtidens boform 
for eldre pleietrengende

1 2019 2019

Vurdere å redusere tall på institusjonsplasser  ut fra 
lav beleggsprosent

2 2019 2019

Etablere felles forvaltningskontor og gjennomgå 
forvaltningspraksis og oppfølging av vedtak

3 2019 2019



Handlingsplan side 2
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Område Tiltak Prioritet Tidshorisont 
aktivitet

Påbegynnes

4. Lokalisering og dimensjonering av 
tjenestene

Samle aktivisering og dagtilbud for eldre  til 
eksempelvis to lokasjoner,  en i Fræna og en i 
Eide og vurdere kriterier for tilbudet

1 2020 2019

Slå sammen hjemmesykepleiebasene 2 2020 2019

Utarbeide plan - inkludert arealplan - for  
reduksjon av institusjonsplasser og økning i 
antall omsorgsboliger

3  2020 2019

Utarbeide plan - inkludert arealplan- for samling 
av omsorgsboliger for utviklingshemmede og 
psykisk syke

4 2021 2020

5. 
Organisering 

Definere  lederrollen 1 2019 2019

Utarbeide og beslutte  organisasjonsmodell 2 2019 2019

Revidere fullmakter og delegasjoner 3 2019 2019

Ansette ledere 4 2019 2019

Iverksette organisasjonsmodell 5 2019 2019

Evaluere og justere organisering etter behov
6 2022 2022

6. 
Elektroniske løsninger for å slå sammen, 
sammenligne og presentere data på tvers av 
systemer og tjenester

Anskaffe felles kvalitetssystem og 
turnusplanleggingsprogram 

1 2019 2019

Gjennomgå og velge styringsparameter for 
måltavle. Etablere måltavle

2  2020 2020
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Vedlegg
7.1 Vedlegg til kapittel 1
7.2 Vedlegg til kapittel 2
7.3 Vedlegg til kapittel 3
7.4 Vedlegg til kapittel 4
7.5 Vedlegg til kapittel 5
7.6 Vedlegg til kapittel 6

PwC  ∙  86



7.1 Gjennomføring av prosjektet
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AKTIVITETS-
NUMMER

AKTIVITETSNAVN
FRIST

Juli August September Oktober November

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0.1 Forberede agenda og presentasjon til oppstartsmøte og møte med arbeidsgruppen 20. Aug x x

0.2 Gjennomføre oppstartsmøte 23. Aug x

0.3 Gjennomføre møte med arbeidsgruppa 24. Aug x

0.3 Ferdigstille tinærming/metodisk gjennomføring 31. Aug x

0.4 Ferdigstille prosjektplan 20. Aug x

0.5 Lage timebudsjett 23. Aug x

1 Kartleggingsfase - Forstå praksis og behov

1.1 Innhente og sammenstille data fra Kostra og Framsikt 3. Sep x

1.2 Lage oversikt over nasjonale førende dokument 3. Sep x

1.3 Skaffe dokumenter og virksomhetsdata fra kommunen 14. Sep x

1.4 Forberede, delta og gjøre etterarbeid workshop med arbeidsgruppen 17-18 sept 17.-18. Sep x

1.5 Forberede, delta og gjøre etterarbeid intervjuer 21. Sep x

2 Analysefase - Vurdere og analysere

2.1 Sortere og inndele data etter tema 24. Sep x

2.2 Vurdere og analysere data 30. Sep x

2.3 Utarbeide statusdokument med analyse og vurderinger 30. Sep x

3 Avslutningsfase - dokumentere og rapportere

3.1 Utarbeide rapport med tiltaksplan, framdriftsplan og økonomiske effekter av tiltak 21. Oct x x x

Milepæler



1. Økonomiske data
a. budsjett, regnskap og årsmeldinger
b. handlingsplaner
c. langsiktige strategiske planer
d. fullmaktskart og reglement
e. nøkkeltall helse og omsorg
f. offentlig tilgjengelig statistikk

2. Virksomhetsdata og tjenesteomfang
a. oversikt over tjenestetilbud
b. rutiner og prosedyrer
c. brukerundersøkelser 
d. uttrekk og rapporter fra Gerica og 

IPLOS sum rapporter

3. Organisatoriske data
a. Policydokumenter 
b. Organisasjonskart
c. Stillingsbeskrivelser 
d. Oversikt over arbeidsgrupper
e. Nettsider og sosiale medier
f. Avtaler
g. Kriterier og prosedyrer for tjenestene

7.1 Liste over kommunale dokumenter som er gjennomgått i prosjektet
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4. Innsatsfaktorer
a. Oversikt over årsverk og stillinger
b. Turnusavtaler og protokoller
c. Turnusplaner
d. Sykefraværsstatistikk 
e. HMS handlingsplaner og ROS-analyser
f. Oversikt over IKT-systemer
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Utdanningsnivå og fravær i pleie- og 
omsorgstjenesten

Fræna Eide Snitt 
landet

Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning - høgskole 35%* 36%* 35 %

Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning - videregående 42% 39%* 40 %

Andel personell med fagutdanning totalt 77% 75% 74 %

Sykefravær i kommunale helse- og omsorgstjenester (sum legemeldt 
og egenmeldt fravær)

9,9 % 10,0 % 11,7 %
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Kommunale årsverk i psykisk helse- og 
rusarbeid

Fræna Eide Snitt 
landet

Antall årsverk med høyskole og universitetsutdanning, både de med og 
uten videreutdanning i psyk/rus (inkludert psykiatere, psykologer, 
psykologspesialister), per 1000 innbygger

2,72 2,27 1,8

Antall årsverk med høyskole- og universitetsutdanning, med 
videreutdanning i psyk/rus (inkluderer psykiatere, psykologer, 
psykologspesialister også på dette trinnet), per 1000 innbygger

1,25 0,63 0,9

Antall årsverk med minimum helse- og sosialfag fra videregående 
opplæring, per 1000 innbygger

3,4 4,4 2,5

Totalt antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid, per 1000 innbygger 3,7 4,6 2,7
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Hjemmetjenester Fræna Eide Snitt 
landet

Andel vedtak om helsetjenester i hjemmet med iverksettingstid på 0-15 
dager (inkludert negativ iverksettingstid)

96,6 % 96,6 % 95, 3%

Vedtak om dagaktivitetstilbud med iverksettingstid 0-15 dager 95,7% 100 % 83,9 %

Andel hjemmeboende med kognitiv svikt som har vedtak om 
dagaktivitetstilbud

56,5 % 31,0 % 20,3 %

Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og eldre som har fått kartlagt 
sin ernæringsstatus de siste 12 måneder

16,1 % 6,0 % 14,1 %
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Institusjonstjenester Fræna Eide Snitt 
landet

Andel plasser i institusjon med enerom og eget bad 98,8 82,1 84,0

Andel vedtak om langtidsopphold i institusjon med med iverksettingstid på 0-15 
dager (inkludert negativ iverksettingstid)

100%* 100%* 89,9 %

Andel helseassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem 2,0 % 7,7 % 4,3%

Legetimer per beboer på sykehjem per uke 0,65 0,26 0,55



Hvordan skal framskrivingen 
tolkes?

Framskrivingen er en indikator på 
utvikling i bruk av helse og 
omsorgstjenester i Hustadvika kommune 
fra 2018 til 2040. 

Tallene som er brukt i framskrivingen er 
innrapporterte Kostra-tall, samt 
beregninger (De viktigste er listet opp på 
forrige side). Videre, er det benyttet 
2017-kroneverdi for beregningene. 

Framskrivingen gjør det mulig å vurdere 
kost / nytte av ulike typer tjenester i årene 
som kommer. 

Viktige nøkkeltall som brukes i 
framskrivingen

I Kostra er enhetskostnaden pr institusjonsplass 
uttrykt ved korrigerte brutto driftsutgifter pr plass. 
I modellen beregnes “Netto driftsutgift per plass”

I Kostra er enhetskostnaden i hjemmetjenesten 
kostnad pr. mottaker. Denne enhetskostnaden 
inkluderer alle deltjenestene (hjemmesykepleie, 
praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent 
mv.). I modellen er derfor alle tjenester som ikke 
beregnes som institusjonstjenester 
(Kostra-funksjon 253) inkludert under denne. 

7.4 Forklaring til framskriving av helse og omsorgstjenester 2018-40
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Merknader til resultatet av 
framskrivingen

Mottakerne i kommunene har ulikt bistandsbehov 
som gjør at enhetskostnadene pr mottaker ikke er 
direkte sammenlignbare. Mange ressurskrevende 
brukere gir også høye kostnader og mange 
vedtakstimer i uken. 

Kostnadene som rapporteres omfatter 
støttetjenester (som personlig brukerstyrt 
assistent, omsorgslønn mv. sammen med praktisk 
bistand og hjemmesykepleie). For å vurdere 
enhetskostnader i detalj anbefales derfor å bruke 
kostnader per utførte time for den enkelte 
deltjeneste. 

Vedtakstimene som rapporteres i Kostra er 
planlagte/vedtatte timer. Det kan det være stort 
avvik mellom planlagte/vedtatte timer og utførte 
vedtakstimer i mange kommuner. For å få et mer 
riktig resultat må er derfor detaljere dette i større 
grad enn det som er mulig med Kostra-tall. 

Formål med framskrivingen: 

Indikative svar på:
● Hvor mange institusjonsplasser og omsorgsbolig med heldøgns omsorg trengs frem mot 204o? 
● Hvor mange brukere av hjemmebaserte tjenester vil det være i 2040? 
● Hva er den samlede kostnaden på tjenestene når den eldre befolkningen øker? 
● Hva er konsekvensen av å endre på type tjeneste som tilbys brukerne (feks. ulike andeler av 

institusjon vs. omsorgsbolig med heldøgns omsorg) 
● Hva er konsekvensen av å justere dekningsgraden? 
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Befolkningsframskriving
● SSBs middel-scenario
● Befolkning 80+, befolkning 67-80, og befolkning 0-66

Dekningsgrad
● Beregnet på bakgrunn av oppdatert informasjon i kommunene (Plasser i 

HDO / Antall 80 år og over)= 26,2%
● Merk! Angitt i Kostra-tall ((("Plasser i institusjoner")/("Antall 80 år og 

over"))*100) = 26,9%

Vekting
● Beregnet på bakgrunn av befolkning i hver kommune (Fræna = 74% og 

Eide = 26%) 

Kostnad per institusjonsplass
● Kostra: Netto utgift per beboer på sykehjem

Kostnad per plass i omsorgsbolig med HDO
● (2017-regnskap for Auretunet - årlige inntekter for Auretunet) / antall 

plasser på Auretunet

 Pris per time hjemmetjenester
● Beregnet: Netto driftsutgifter, funksjon 254 / (Gjennomsnittlig antall 

tildelte timer i uken x 52 uker x antall brukere)) 

Nøkkeltall i framskriving  Eide Fræna Samlet

Plasser på institusjon 36 78 114

Plasser i heldøgns omsorgsbolig 31 31

Plasser i omsorgsbolig 18 18

Mottakere av hjemmetjenester* 139 411 550

 Samlet antall brukere i helse og 
omsorg

171 524 695

*Beregnet fra Kostra-indikator “- Mottakere av hjemmetjenester i alt” - 
“Plasser i omsorgsbolig” - “Plasser i PU-bolig” - “Plasser i psykiatrisk bolig” 

Nøkkeltall i modellen



Antall brukere i helse og omsorg i 
2018

 

695

Dekningsgrad (("Plasser i 
HDO")/("Antall 80 år og over"))*100) 

26,2

7.4 Nøkkeltall i framskrivingen
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Netto driftsutgifter til helse og 
omsorg*

241 MNOK

*Kostra-funksjon: 253: institusjon, 254: hjemmebaserte tjenester

Andel brukere av hjemmetjenester 
for personer over 80

37,7%

Snitt antall timer hjemmetjeneste 
per bruker per uke

12,52

Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på institusjon(prosent) 

13,4%

Netto utgift per beboer på sykehjem

961 429 NOK

Antall institusjonsplasser

114

Andel institusjonsplasser vs 
omsorgsbolig med heldøgns omsorg

 

80 inst./20 oms.
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Det er ulik vekst innenfor ulike aldersgrupperinger i de kommende 
årene. Dette ses tydelig i framskrivingskurvene i figuren nedenfor. I 
framskrivingsmodellen er det derfor tatt høyde for ulik vekst 
innenfor de ulike aldersgrupperingene

Basert på ulik vekst innenfor ulike aldersgrupperinger, vil de 697 
brukerne av helse og omsorgstjenester fordeles mellom ulike 
aldersgrupper som illustrert nedenfor. Samlet antall brukere i 2040 
vil med denne framskrivingen tilsvare 1025. Det er en økning på 47 
prosent sammenlignet med antallet brukere i dag. 



Disclaimer
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Denne rapport er utarbeidet for nye Hustadvika kommunes bruk i samsvar med engasjementsbrevet datert 06.07.2018.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med kommunens ansatte og i dokumentasjon som kommunen har gjort 
tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi 
innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av kommunens virksomhet.

Kommunen har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med vilkårene i oppdragsbrevet. Rapporten og/eller 
informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar 
for tap som er lidt av kommunen eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid 
med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. 

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet 
i forbindelse med vårt arbeid. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 


