
HELSE OG SOSIAL

Plan for helse- og
omsorgstjenester 2017-2020
Vedtatt i bystyret 31.mai 2017



 

 

Innholdsfortegnelse 
Sammendrag ............................................................................................................................................. 5 
Innledning .................................................................................................................................................. 8 

Bakgrunn for planarbeidet, herunder mandat og forankring .......................................................... 8 
Formålet med Plan for helse- og omsorgstjenester ............................................................................. 9 

Oppbygging og struktur ................................................................................................................. 9 
Prosjektorganisering .................................................................................................................... 10 
Tilstøtende planer og meldinger .................................................................................................. 10 

Utfordringsbildet .................................................................................................................................... 11 
Innbyggere og brukere ................................................................................................................. 11 
Ansatte ......................................................................................................................................... 12 
Kompetansebehov ....................................................................................................................... 12 
Koordinering og samhandling ...................................................................................................... 12 
Organisasjonen ............................................................................................................................ 13 
Kunnskap om dagens og framtidens tjenestemottakere ............................................................. 13 
Bærekraftig tjenesteutvikling........................................................................................................ 13 
Ledelse ........................................................................................................................................ 13 
Rekruttering ................................................................................................................................. 13 

4 Hovedstrategier ................................................................................................................................... 15 
7 Innsatsområder .................................................................................................................................... 16 
Gjennomgående kunnskapsgrunnlag .................................................................................................. 17 

Framtidens helse- og omsorgstjeneste ....................................................................................... 17 
Brukerorienterte helsetjenester ................................................................................................... 17 
Pårørende og nettverk ................................................................................................................. 18 
Forventingsavklaring .................................................................................................................... 18 
Aktivitet, trygghet og mestring ..................................................................................................... 18 
Velferdsteknologi ......................................................................................................................... 18 
Arenafleksible tjenester ............................................................................................................... 19 
Frivillighet ..................................................................................................................................... 19 

1.Ansvar for eget liv ............................................................................................................................... 20 
1.1 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................... 20 
Helsefremmende og forebyggende arbeid .................................................................................. 20 
Systematisk fokus på brukernes ressurser .................................................................................. 21 
Informasjon, opplæring og samarbeid med bruker og pårørende ............................................... 21 
Mobilisere til frivillighet ................................................................................................................. 22 
1.2 Mål for innsatsområdet – Ansvar for eget liv ......................................................................... 23 
1.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 23 

2. Eget hjem som den viktigste arena .................................................................................................. 24 
2.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder ........................................................ 24 
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet ........................................................................................ 24 



 

Nærmiljø ...................................................................................................................................... 25 
Universiell utforming .................................................................................................................... 26 
Tjenester og tilbud til hjemmeboende .......................................................................................... 27 
Velferdsteknologi………………………………………………………………………………………..27  
Overgang fra hjem til heldøgns omsorgstilbud ............................................................................ 28 
Kunnskapsbehov ......................................................................................................................... 29 
Kompetanseheving i hjemmetjenesten ........................................................................................ 29 
2.2 Mål og innsatsområdet – Eget hjem som den viktigste arenaen ........................................... 30 
2.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 30 

3. Gode pasientforløp ............................................................................................................................. 31 
3.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder ........................................................ 31 
Brukerorienterte forløp ................................................................................................................. 31 
Informasjonsflyt og kommunikasjon………………………………………………………………. ….32 
Pasientsikkerhetsprogrammet ..................................................................................................... 32 
Systematikk og koordinering........................................................................................................ 33 
Tjenesteforløp i kommunen ......................................................................................................... 33 
Fastlegetjenesten og privatpraktiserende fysioterapeuter ........................................................... 34 
Hjemmetjenester .......................................................................................................................... 34 
Forflytning og fleksibilitet mellom tjenester .................................................................................. 35 
Heldøgns omsorg ........................................................................................................................ 36 
Samhandling med spesialisthelsetjenesten................................................................................. 36 
3.2 Mål for innsatsområdet – Gode pasientforløp ....................................................................... 38 
3.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 38 

4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester ............................................................................................... 39 
4.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder ........................................................ 39 
Koordinerte tjenester ................................................................................................................... 39 
Teamorganisering ........................................................................................................................ 39 
Koordinerende enhet ................................................................................................................... 39 
Et større ansvar for rehabilitering i kommunen............................................................................ 39 
Kompetanse ................................................................................................................................. 41 
Samhandling mellom forvaltningsnivå ......................................................................................... 42 
4.2 Mål for innsatsområdet – Koordinerte og tverrfaglige tjenester ............................................ 43 
4.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 43 

5. Tilbud og tjenester til personer med demens og deres pårørende ............................................... 44 
5.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder ........................................................ 44 
Forekomst av demens ................................................................................................................. 44 
Tidlig diagnostisering og systematisk oppfølging av hjemmeboende ......................................... 45 
Aktivitet og mestring .................................................................................................................... 46 
Rett bruk av institusjonsplasser ................................................................................................... 46 
Kompetanse ................................................................................................................................. 46 
5.2 Mål for innsatsområdet - Tilbud og tjenester til personer med demens og deres pårørende 
 ..................................................................................................................................................... 48 
5.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 48 



 

6. Sikre rett kompetanse til å håndtere rekrutteringsutfordringen.................................................... 49 
6.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder ........................................................ 49 
Kunnskapsbasert praksis ............................................................................................................. 49 
Kompetansebehov ....................................................................................................................... 49 
Rekruttere og beholde ansatte .................................................................................................... 52 
6.2 Mål for innsatsområdet – Sikre rett kompetanse til å håndtere rekrutteringsutfordring  ....... 54 
6.3 Tiltak  ..................................................................................................................................... 54 

7. En organisasjon i endring ................................................................................................................. 55 
7.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordringer og utviklingsområder  ....................................................... 55 
Endringsdyktig organisajon.......................................................................................................... 55 
Innovasjon.................................................................................................................................... 55 
Kristiansand framtidens by .......................................................................................................... 56 
Frivillighet ..................................................................................................................................... 57 
Styringsmodeller .......................................................................................................................... 57 
7.2 Mål for innsatsområdet – Koordinerte og tverrfaglige tjenester ............................................ 58 
7.3 Tiltak ...................................................................................................................................... 58 
Differansiering og dimensjonering av sentrale tjenester ............................................................. 59 
Tjenester til hjemmeboende ........................................................................................................ 59 
Hjemmebaserte tjenester ............................................................................................................. 59 
Heldøgns omsorg ........................................................................................................................ 62 

 
Referanser ............................................................................................................................................... 67 
Figur- og tabelliste ................................................................................................................................. 70 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



5 

   

Sammendrag 
 
Helse- og omsorgstjenestene skal bevege 
seg bort fra et mottakerperspektiv til en 
mer aktiv brukerrolle. Dette innebærer at 
folks dagligliv og egne ønsker, behov og 
mål, legges til grunn for 
tjenesteutformingen[2]. For å sikre en 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i 
framtiden er det behov for faglig omstilling 
med endret kompetanse, nye 
arbeidsmetoder og nye faglige 
tilnærminger. 
 
Plan for helse- og omsorgstjenester skal 
angi retning for tjenesteutvikling i perioden 
2017-2020.  
Hovedretningen for utvikling av helse- og 
omsorgsfeltet:  
 
 Flest mulig innbyggere i Kristiansand 

kommune skal gis muligheten til å bo 
trygt i eget hjem så lenge som mulig.   

 Gjennom målrettet forebyggings og 
rehabiliteringsarbeid utsettes 
innbyggernes behov for helse- og 
omsorgstjenester. 

 Helse- og omsorgstjenestene er 
helhetlige og koordinerte. 
 

Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-
2020 vil beskrive hva dette vil innebære 
når det gjelder tiltaksutvikling og 
prioriteringer. 
 
Planarbeidet har vært prosjektorganisert. 
Prosessen har hatt bred involvering av 
ansatte, brukerrepresentanter og eksterne 
samarbeidspartnere. Det har vært 
arrangert flere dialogmøter på sentrale 
tema. Eldrerådet og Rådet for 
funksjonshemmede har vært representert i 
prosjektgruppen. Planarbeidet har også 
vært lagt fram flere ganger underveis i 
prosessen for dialog og innspill fra rådene. 
 
Innsatsområde 5 er utformet slik at det vil 
fungere som en selvstendig handlingsplan 
for demensområdet.   
 
Satsninger og tiltak fra arbeidet med Plan 
for legetjenester er innarbeidet i Plan for 
helse- og omsorgstjenester, i tråd med 

vedtak i helse- og sosialstyret 13. 
desember 2016, vedrørende sak om 
integrering av legetjenestene i ny plan for 
helse- og omsorgstjenestene.   
 
Det har vært et eget høringsmøte for 
eksterne samarbeidspartnere hvor 
representanter fra Universitetet i Agder og 
Sørlandet sykehus HF deltok. 
 
I tiden fremover vil utfordringsbildet for 
helse- og omsorgstjenestene i stor grad 
preges av befolkningsutviklingen. 
Prognoser viser at antallet innbyggere 
over 66 år nær vil dobles frem til 2040. 
Brukere ønsker i større grad å bo i eget 
hjem, og man ser en økning av antall 
tjenestemottagere i hjemmetjenesten. 
Brukere og pårørende etterlyser 
muligheter for en mer aktiv brukerrolle, og 
det er behov for et tettere samarbeid 
mellom helse- og omsorgstjenesten og 
brukere og pårørende. Helse- og 
omsorgstjenesten må gå fra å ha et 
kompenserende perspektiv til tidlig 
intervensjon, helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Dette krever et 
gjennomgående fokus på å legge til rette 
for aktivitet og mestring i alle tjenester. Det 
vil også være et stort behov for å sikre økt 
samhandling og koordinering på tvers av 
tjenestene.  
 
På bakgrunn av utfordringsbildet i dagens 
helse- og omsorgstjenester er følgende 
innsatsområder valgt for planperioden. 
Strategiene Tidlig innsats, Mestring, 
aktivitet og deltakelse, Koordinering og 
samhandling, samt Kompetanse, vil 
være gjennomgående for alle 7 
innsatsområder.  
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1. Ansvar for eget liv 
 

 
Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til 
å øke befolkningens muligheter til å ta 
ansvar for eget liv. Det vil være behov for 
systematisk arbeid med et 
gjennomgående ressursfokus i tjenestene, 
og forventningsavklaring med brukere og 
pårørende. Dette for å sikre informasjon, 
opplæring og samarbeid med brukere og 
pårørende, samt mobilisere til frivillighet. 
Brukerorienterte tjenester er 
grunnleggende.  
 
 
2. Eget hjem som den viktigste 

arenaen 
 

Kristiansand har etablert seg som en 
hjemmetjenestekommune. Brukerne 
ønsker i større grad å bo i hjemmet. Nye 
arbeidsmetoder og utvikling av teknologi 
som bidrar til aktivitet, mestring og 
trygghet, vil gjøre det mulig for enda flere 
å bo hjemme lenger. Det er dessuten  
behov for mer kunnskap om dagens og 
framtidige brukere av hjemmebaserte 
tjenester. Videreutvikling av 
hjemmebaserte tjenester er nødvendig for 
å sikre en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste.   
 
3. Gode pasientforløp 
 

 
Gode pasientforløp er kjennetegnet ved at 
tjenestene tar utgangspunkt i brukerens 
mål for eget liv, kunnskapsbasert praksis, 
og ved at tjenestene gis koordinert i en 
planlagt og mest mulig uavbrutt kjede. 
Helse- og omsorgstjenestene må dreies 
fra å gi kompenserende tjenester til å 
fokusere på tidlig innsats og forebygging. 
Fastlegen har en nøkkelrolle i 
pasientforløp, og det må arbeides for at 
fastlegen i større grad er integrert i den 
øvrige helse- og omsorgstjenesten. 
Samhandling med spesialisthelsetjenesten 
er sentralt i arbeidet med pasientforløp.  
 

4. Koordinerte og tverrfaglige 
tjenester 

 
Ansvaret for koordinerende enhet og 
systematisk vurdering og opprettelse ved 
behov for koordinator er forskriftsfestet. 
For å kunne tilby mer koordinerte helse- 
og omsorgstjenester er det behov for økt 
kompetanse om koordinering, 
koordinatorfunksjon, teamarbeid og 
tverrfaglig samarbeid. Fastlegen har en 
sentral rolle i teamarbeid og tverrfaglig 
samarbeid. Dette bør videreutvikles. 
Mulighet for å iverksette forebyggende og 
rehabiliterende tiltak vurderes før 
kompenserende tiltak og tjenester 
igangsettes. Kommunene har fått et større 
ansvar for rehabilitering, og det vil derfor 
være behov for økt kapasitet og 
differensierte tjenester. 
 
5. Tjenester til personer med 

demens og deres pårørende 
 

Det forventes at antall personer med 
demens vil dobles fram mot 2040. For å gi 
et godt tilbud til personer med demens og 
deres pårørende, er det viktig at 
kommunen systematisk jobber for at 
samfunnet skal bli  demensvennlig 
samfunn. Informasjon og opplæring til 
personer med demens og deres 
pårørende er sentralt. Tidlig 
diagnostisering og systematisk oppfølging 
til hjemmeboende vil være 
hovedretningen.  
 
6. Sikre rett kompetanse og 

håndtere rekrutterings-
utfordringen 

 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor 
utfordringer som vil føre til store 
konsekvenser for framtidig personell- og 
kompetansebehov. Det er nødvendig  å 
satse på tverrfaglig kompetanse for å sikre 
gode og effektive tjenester. Sektoren må 
arbeide videre medå  fremme en 
heltidskultur. Legenes kompetanse 
integreres i den samlede helse- og 
omsorgstjenesten. Sektoren skal utarbeide 
en kompetansestrategi.  
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7. En organisasjon i endring 
 
 

 
Endringer i brukernes behov må være 
utgangspunkt for framtidsrettet 
tjenesteutvikling på helse- og 
omsorgsfeltet. Økt kompleksitet på feltet 
og endringene i utfordringsbildet fremover, 
vil stille krav til økt kunnskap hos både 
ledere og ansatte i organisasjonen. Det vil 
arbeides videre med å sikre 
synergieffekter ved samlokalisering, 
teamorganisering og kompetanseutvikling. 
Dette er sentralt blant annet i ved 
utredning av helsehus og Helsebydel Eg.  
 
 
 
 
 
 
 

Differensiering og dimensjonering av 
sentrale tjenestetilbud 
I vurderingen av behov for kapasitet og 
dimensjonering av helse- og 
omsorgstjenesten, er det viktig å peke på 
hvordan sektorens tilbud og tjenester 
henger sammen og er gjensidig avhengig 
av hverandre. En større andel brukere 
ønsker å  
bo i eget hjem. Dette kommer til uttrykk 
ved økt antall hjemmeboende 
tjenestemottakere, mens man ikke 
opplever samme endringen innenfor 
langtidsinstitusjon. Endringen tilsier at 
økningen av kapasitet på tjenester i 
planperioden må prioriteres til 
differensierte tjenester til hjemmeboende, 
og det forventes her et behov for økt antall 
ansatte. Dette samsvarer med nasjonale 
føringer og vedtatt strategi for sektoren, og 
er en forutsetning for å videreutvikle og 
realisere strategien til Kristiansand som 
hjemmetjenestekommune.  
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Innledning  
Bakgrunn for planarbeidet, herunder mandat og forankring 
 
Plan for helse- og omsorgstjenester skal forankre hovedstrategiene på helse- og 
omsorgsfeltet ut fra eksisterende kunnskap om utviklingstrekk og utfordringer som 
kommunen må håndtere frem mot 2030 og 2040. Plan for helse- og omsorgstjenester er en 
fagplan som angir faglig retning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Planen er 
utarbeidet på grunnlag av kunnskapsbasert praksis. Den faglige retningen vil være førende 
uavhengig av hvilke aktører som til en hver tid leverer de ulike tjenester og tilbud innen 
fagfeltet. Planarbeidet er en rullering av «Omsorgsplan 2015» og er forankret i Kristiansand 
kommunes «Kommunal planstrategi 2016-2019».
 
 
Hovedretningen for utvikling av helse- og 
omsorgsfeltet, som har vært nedfelt i 
kommunens handlingsprogram siden 
2011, videreføres: Flest mulig innbyggere i 
Kristiansand kommune skal gis muligheten 
til å bo trygt i eget hjem så lenge som 
mulig. Plan for helse- og omsorgstjenester 
vil beskrive hva dette vil innebære når det 
gjelder tiltaksutvikling og prioriteringer. 
 
I ny Plan for helse- og 
omsorgstjenesterhelse- og omsorgsplan er 
det utarbeidet en handlingsplan for tilbudet 
til personer med demens og deres 
pårørende (Delplan demens). Denne er 
innarbeidet i planen og håndteres særskilt 
gjennom innsatsområde 5.  
 
Rulleringsarbeidet med plan for 
legetjenester ble avsluttet i 2016. Det ble i 
den forbindelse lagt frem en sak for helse- 
og sosialstyret 13.12.2016 som vurderte 
det hensiktsmessig å integrere utviklingen 
av legetjenestene i den helhetlige Plan for 
helse- og omsorgstjenester (vedlegg 1). 
Legetjenester, som et sentralt element i 
primærhelsetjenesten, er derfor integrert i 
samtlige av planens innsatsområder. Dette 
er også i tråd med nasjonale føringer. 
 

 
 
Siden kommunens forrige omsorgsplan 
som ble utarbeidet i 2007, har det kommet 
nye reformer og nasjonale føringer i 
fagfeltet som har konsekvenser for 
hvordan framtidens helse- og 
omsorgstjeneste vil utvikle seg. 
Samhandlingsreformen kom i 2012, og blir 
omtalt som en retningsreform. Sentralt i 
samhandlingsreformen er fokus på å 
forebygge framfor å reparere, 
samhandling på tvers av forvaltningsnivå i 
helsetjenestene, samt flytte tjenester 
nærmere der folk bor. Konsekvensene av 
dette har vært en forskyvning av oppgaver 
fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten.  Samhandlingsre
for-men ble fulgt opp av en folkehelselov, 
ny helse- og omsorgstjenestelov og 
endringer i lov om spesialisthelsetjenester.  
 
Arbeidet med kommunereformen pågår. 
Målet med reformen er større, mer robuste 
kommuner. Dette er nødvendig for å møte 
morgendagens utfordringer, særlig på 
helse- og omsorgsfeltet. En sammenslåing 
med andre kommuner vil ha konsekvenser 
for utviklingen av framtidens helse- og 
omsorgstjenester i Kristiansand med 
hensyn til oppgaver og organisering [3] 
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Formålet med Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 
 
Plan for helse- og omsorgstjenester: 
 Angir retning for tjenesteutvikling i perioden 2017-2020 
 Har et langsiktig perspektiv frem mot 2040, med utgangspunkt i 

dagens utfordringsbilde 
 Er kunnskapsmessig forankret 
 Klargjør kommunens framtidsrettede handlingsrom slik at planen danner grunnlag for 

prioritering og utvikling av kvalitetsmessige gode og bærekraftige tjenester på feltet 
 
Planen skal bidra til at en oppnår at: 
 Flest mulig innbyggere i Kristiansand kommune skal gis muligheten til å bo trygt i eget 

hjem så lenge som mulig. 
 Gjennom målrettet forebygging- og rehabiliteringsarbeid utsettes innbyggernes behov 

for helse- og omsorgstjenester. 
 Helse- og omsorgstjenestene er helhetlige og koordinerte. 

 

Oppbygging og struktur 
 
Utdyping og felles forståelse av 
utfordringsbildet, samt beskrivelse av de 
utpekte fokusområdene i mandatet, har 
vært utgangspunktet for planarbeidet. Ut 
fra dette er det identifisert hvilke 
innsatsområder som må prioriteres  i 
perioden for best å løse det lokale 
utfordringsbildet og sikre utvikling av 
helse- og omsorgstjenesten i Kristiansand 
kommune, også på lengre sikt.  
Kunnskapsgrunnlaget for planens 
anbefalte retning og prioriteringer 
presenteres innledningsvis, det samme 
gjøres med hovedelementene i 
utfordringsbildet.  
 
Innsatsområdene i Plan for helse- og 
omsorgstjenester er:  
 
1. Ansvar for eget liv 
2. Eget hjem som den viktigste arenaen 
3. Gode pasientforløp 
4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester 
5. Tjenester til personer med demens og 

deres pårørende 
6. Sikre rett kompetanse og håndtere 

rekrutteringsutfordringen  
7. En organisasjon i endring 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Under hvert innsatsområde gjøres det 
først rede for det som spesifikt 
kjennetegner kunnskap, utfordring og 
utviklingsmuligheter på området. Dette 
er bakgrunnen for mål og tiltak. Mål og 
tiltak innarbeides i virksomhetsplanene. 
Tiltak prioriteres i forbindelse med årlig 
rullering av kommunens 
handlingsprogram. Tiltakene er detaljert i 
en tiltaksmatrise (vedlegg 2) med ansvar 
og tidsfrister for gjennomføring. Dette er et 
arbeidsdokument i 
implementeringsarbeidet som stadig vil 
ajourføres.  
 
Det er valgt å bruke eksempelbokser som 
presenterer eksisterende eller nye måter 
å utvikle tjenestene på, som illustrasjoner 
underveis. 
 
Begrepene bruker, pasient, innbygger, 
person og deltager vil i plandokumentet 
benyttes noe om hverandre, da begrepene 
benyttes ulikt i kommunens tilbud og 
tjenester.  
 
Tiltakene i planen er kategorisert i henhold 
til de valgte strategiene. Strategier peker 
på hovedvirkemidlene- hva man vil ta i 
bruk for å komme i ønsket retning på de 
ulike innsatsområdene. Under hvert 
innsatsområde oppsummeres planens 
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anbefalinger når det gjelder prioriterte 
retninger og områder i perioden. 

 

 
Hovedstrategiene i Plan for helse- og omsorgstjenester er: 
 
• Tidlig innsats 
• Mestring, aktivitet og deltakelse 
• Koordinering og samhandling 
• Kompetanse 
 
Strategiene blir videre beskrevet på side 16. 
 

Prosjektorganisering 
 
Arbeidet med Plan for helse- og 
omsorgstjenester har vært 
prosjektorganisert. Prosessen har hatt 
bred involvering av ansatte, 
brukerrepresentanter og 
samarbeidspartnere. Eldrerådet og Rådet 
for funksjonshemmede har vært 
representert i prosjektgruppen. 
Satsningsområder og tiltak fra arbeidet 
med Plan for legetjenester er innarbeidet i 
Plan for helse- og omsorgstjenester. 
Planarbeidet har tatt utgangspunkt i 
kunnskapsbasert praksis (Prosess- og 
prosjektorganisering beskrives i vedlegg 3, 
Plan for legetjenester, vedlegg 1). 

 
 
 

Tilstøtende planer og meldinger 
Det er første gang kommunen utarbeider 
en helhetlig plan for utviklingen av hele 
helse- og omsorgstjenesten.  Det er i 
tillegg handlingsplaner som omfatter 
helse- og omsorgstjenester på spesifikke 
fagfelt og rettet mot definerte målgrupper; 
flere av disse er tverrsektorielle. Plan for 
helse- og omsorgstjenester forholder seg 
til tilstøtende planer og gjentar ikke mål, 
strategier og tiltak, men henviser til disse 
(se vedlegg 2).  
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Utfordringsbildet 
 
I «Melding om Kristiansand kommunes 
kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling 
av framtidsrettede tjenester på helse- og 
omsorgsfeltet», heretter kalt «Speilmelding 
2030», er utfordringsbildet beskrevet 
utførlig. Funnene i planprosessen utdyper, 
presiserer og oppdaterer det lokale 
utfordringsbildet. I dette kapitlet 
presenteres de mest sentrale elementene i 
utfordringsbildet strukturert etter forhold 
som knyttet til innbyggere og brukere, 
ansatte i tjenestene og organisasjonen.  

Innbyggere og brukere 
 
Økt antall tjenestemottagere - økt 
kompleksitet – flere eldre - 
hjemmeboende 
 
I tiden fremover er det 
befolkningsutviklingen som i størst grad 
påvirker utfordringsbildet for helse- og 
omsorgstjenestene. Prognoser viser at 
antallet innbyggere over 66 år nær vil 
dobles frem til 2040. Fremskrivinger gjort i 
forbindelse med kommunens Speilmelding 
2030 tilsier at det i 2040 vil være om lag 
7000 personer som er  80 år og eldre i 
Kristiansand kommune, mens det i 2016 
er omkring 3500.  
 
  

 
Figur 1 Befolkningssammensetning i Kristiansand i 2014 og 
2040 basert på SSBs mellomalternativ 

Figur 1 viser at andelen eldre øker 
samtidig som andelen i yrkesaktiv alder 
synker[4].  
 

Fram til nå har det også vært en jevn vekst 
i uttak av omsorgstjenester til yngre 
brukere (under 67 år).  Noe av forklaringen  
på dette kan være at kommunen har 
etablert tjenester til målgrupper på psykisk 
helsefeltet i forbindelse med den nasjonale 
opptrappingsperioden på feltet. Det 
samme gjelder for, tjenester til personer 
med psykisk utviklingshemming. 
Overlevelsesgraden i forbindelse med for 
tidlig fødsel samt alvorlige ulykker har 
også økt, og dette utløser omfattende 
kommunale omsorgstjenester[4]. Det er 
usikkert om denne utviklingen vil fortsette, 
eller om dette vil flate ut [5, 6]Figuren viser 
utvikling i antall mottagere av 
helsetjenester i hjemmet fra 2009-2014 på 
landsbasis. Hos de yngste aldersgruppene 
(0-49 år og 50-66 år) øker både antall og 
andel mottakere av helsetjenester i 
hjemmet[7] (se fig. 2). 
 

 
Figur 2 Antall mottakere av helsetjenester i hjemmet 2009- 
2014 pr 1000 innbyggere etter alder 

Ansatte erfarer at det er en økning i antall 
tjenestemottakere totalt, og at stadig flere 
ønsker å bo i eget hjem så lenge som 
mulig ved hjelp av hjemmebaserte 
tjenester. Det har ikke vært en tilsvarende 
økning rettet mot korttidsplasser og 
langtidsinstitusjon.   
 
Ansatte beskriver en endring i 
brukergruppene, særlig når det gjelder 
hjemmeboende yngre (alder under 67 år). 
De beskriver at det er flere som skrives 
tidligere ut fra sykehus, oppfattes som 
dårligere, og trenger mer medisinsk 
oppfølging over tid. Brukerne har mange 
diagnoser samtidig, og komplekse 
sykdomstilstander.  Ansatte har en 
opplevelse av at det er økning i antall 
brukere som har både somatiske 
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sykdommer eller skader, samtidig med 
utfordringer med rus- og/eller psykisk 
helse. Økt forekomst av personer som har 
flere sykdommer samtidig vil være 
utfordrende for alle deler av helse- og 
omsorgstjenesten. Forverring av en av 
flere samtidig forekommende kroniske 
sykdommer har innvirkning på de andre 
sykdommene. Det å ha flere sykdommer 
samtidig kommer som resultat av økt 
levealder (se fig. 3). Dette fenomenet 
beskrives godt i en studie fra Skottland fra 
2012. Sykdomsforekomst fordeler seg 
også ulikt i befolkningen med hensyn til 
sosioøkonomisk status. Denne 
problemstillingen krever økt kompetanse 
og koordinerte tjenester[4].   
 

 
Figur 3 Studie fra Skottland. Barnett et al Lancet 2012. 

Ansatte 
Krav til kompetanse, tverrfaglighet, 
koordinering og samarbeid på tvers 
 
Endringene i demografi og sykdomsbilde 
utløser et stort rekrutteringsbehov innen 
de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Organisasjonen må 
utvikle gode strategier knyttet til å beholde 
og utnytte eksisterende kompetanse, 
parallelt med å sikre behovet for mer 
spesialisert kompetanse, tverrfaglighet og 
samarbeid. 

Kompetansebehov 
Gjennom planarbeidet har brukere, 
ansatte og ledere pekt på en rekke 
utfordringer innenfor kompetansefeltet.  
Ansattes vektlegging av brukerens 
ressurser, mestring og brukermedvirkning, 
varierer i organisasjonen. I planarbeidet er 
det pekt på manglende systematisk 
samarbeid med pårørende, familie og 

nettverk. Generelt avdekker planarbeidet 
at eksisterende kompetanse ikke benyttes 
tilstrekkelig på tvers av arbeidssteder og 
virksomheter. Det oppleves vanskelig å få 
tilgang på ressurser som tilhører andre 
virksomheter. Kompetansen hos ansatte 
om pasientforløp varierer og tjenestene 
oppleves i noen grad personavhengige og 
lite forutsigbare av brukere og pårørende. 
Det tar ofte lang tid fra en observerer 
endring i funksjon hos en bruker til en 
foretar ny vurdering og iverksetter tiltak. 
Tverrfaglig samarbeid omkring brukere 
med sammensatte og komplekse 
utfordringer iverksettes i for liten grad, og 
ikke tidlig nok. Ansatte opplever at en 
økende andel tjenestemottakere og/ eller 
pårørende har minoritetsetnisk bakgrunn. 
Det er behov for mer kompetanse om 
minoritetshelse, kommunikasjon og kultur. 
Planarbeidet viser også at det 
gjennomgående er varierende forståelse 
når det gjelder behovet for endring i 
organisasjonen, og dermed variabelt 
endringsønske hos ansatte. 

Koordinering og samhandling 
I planarbeidet beskriver både brukere og 
ansatte at de i liten grad opplever dagens 
helse- og omsorgstjenestene som 
sammenhengende og sømløse. Det er 
variasjon i hvordan samarbeid og 
koordinering på tvers av virksomheter og 
forvaltningsnivå fungerer. Både brukere og 
ansatte etterspør en velfungerende 
koordinerende enhet og peker på at dette 
vil bidra til å sette koordinering og 
samhandling i et bedre system. 
Manglende koordinering kan også bidra til 
at enkelte brukere må forholde seg til et 
uheldig høyt  antall helsepersonell.  
 
Kommunens bestiller-utførermodell for 
tjenestetildeling er basert på tillit. I 
planarbeidet beskriver ansatte at det den 
siste tiden har vært en endring i forståelse 
og tillit mellom utførere av tjenester og 
forvaltningsavdelingen. Det er iverksatt 
arbeid for å styrke samhandling og tillit da 
dette er vesentlig for å videreføre styrkene 
modellen har gitt kommunen [8]. 

 
Ny teknologi kan i framtidens helse- og 
omsorgstjeneste bidra til økt kvalitet og økt 
pasientsikkerhet. Innen teknologifeltet er 
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det særlig pekt på at det er lite kunnskap 
og erfaring om hvor i tjenesten bruk av 
ulike teknologiske løsninger er mest 
hensiktsmessig. Det er manglende 
sammenheng mellom opplevd behov for 
endring i tjenesten og utprøving av 
teknologiske tiltak. I planarbeidet er det 
tydeliggjort at det er store variasjoner med 
hensyn til ansattes kompetanse på 
teknologi. Dagens teknologisatsning 
oppleves i for liten grad integrert som en 
del av helse- og omsorgstjenestene.  
 

Organisasjonen 
Kunnskap- bærekraftige tjenester – 
ledelse- endring – rekruttering 
 
De store demografiske utfordringene 
krever kommuneorganisasjoner med 
endringskapasitet og innovasjonsevne. 
Økt kompleksitet og nye oppgaver stiller 
større krav til den framtidige helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. Behovet 
for prioritering vil øke, og krav til 
gjennomføringsevne og ressurseffektivitet 
når det gjelder planlegging vil øke [4]. 

Kunnskap om dagens og framtidens 
tjenestemottakere 
Denne og flere planprosesser som er 
gjennomført innenfor helse- og sosialfeltet, 
har avdekket at kommunen har mangelfull 
kunnskap om dagens mottakere av helse- 
og omsorgstjenester. Dette gjør det også 
utfordrende å anslå framtidig 
tjenestebehov. Dagens fagsystemer gir 
ikke mulighet til å hente ut rapporter som 
beskriver hvilke helseutfordringer brukerne 
har eller  hvilken funksjonssvikt som er 
årsaken til at brukere får tildelt tjenester. 
Dette er en nasjonal utfordring. 
Planarbeidet har vist at 
dokumentasjonspraksis varierer. Ved 
gjennomgang av tjenestetildeling og 
vurdering har det også kommet fram en 
ulik praksis fra sted til sted når det 
vurderes behov for endring i tjenestene 
ved økt, eller redusert omsorgsnivå.  
Helse- og omsorgssektoren har behov for 
økt kunnskap om hva disse variasjonene 
innebærer og hva som er årsaken til dette.  
 

Bærekraftig tjenesteutvikling 
Utfordringsbildet som preger tjenestene vil 
stille krav til organisasjonen om å omstille 
seg for å kunne gi tjenestene på nye 
måter, fortsatt med fokus på å kunne gi 
tjenester i hjemmet, og i økende grad må 
organisasjonen ha fokus på en mer 
bærekraftig tjenestetildeling. Bærekraftig 
tjenesteutvikling  
vil også være påvirket av nærmiljø, 
samarbeid  
med pårørende, og utvikling av 
innbyggernes frivillige engasjement. Det 
varierer hvordan  
helse- og omsorgstjenestene samarbeider 
med brukerorganisasjoner. Samarbeid 
mellom helse- og omsorgstjenesten og 
frivillige er ikke systematisk. 

Ledelse 
Økt behov for tverrfaglig tilnærming er 
beskrevet som en del av 
kompetanseutfordringen.  Det kan være 
en utfordring at ledelsen på ulike nivåer 
innen helse- og omsorgstjenestene er lite 
tverrfaglig sammensatt. Det er også pekt 
på økt behov for erfaring og kompetanse 
på ledelse av tverrfaglige og sammensatte 
tjenester. Mellomledere har en sentral rolle 
i endringsprosesser. Deres kompetanse 
og rolle som pådriver blir pekt på som 
suksessfaktor for å få til endring av 
tjenester, kultur og holdninger. Ledere 
fremholder at det kan være en utfordring 
at mellomlederes arbeidsoppgaver i 
hovedsak er knyttet driftsoppgaver, og at 
det er lite handlingsrom til å være pådriver 
for endring i organisasjonen[9].  
 

Rekruttering 
Kommunen opplever allerede 
rekrutteringsutfordringer i deler av helse- 
og omsorgstjenesten. Dette gjelder særlig 
for sykepleiere innen heldøgns omsorg 
samt rekruttering i boliger for 
utviklingshemmede.  
 
Behovet for årsverk i helse- og 
omsorgssektoren vil øke betydelig. 
Framskrivning av dagens tjenestetildeling 
viser at behovet for ansatte vil mer enn 
dobles fram mot 2060 [4]. I følge rapport 
fra KS [10] er helse – og omsorgssektoren 
den største 
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sektoren innen kommunal og 
fylkeskommunal forvaltning. Denne 
sektoren utgjør ca. 37 prosent av alle 
årsverk, og i tiden frem mot 2024 er 
behovet for årsverk i sektoren estimert til å 
øke med 22 prosent. 
 
Det økende personellbehovet vil stille krav 
til helse- og omsorgtjenestens 
rekrutteringsstrategi og iverksetting av 
tiltak for å  møte kompetansebehovet. 
Som en del av rekrutteringsstrategien er 
det også sentralt å jobbe systematisk for å 
beholde ansatteved å satse på gode 
arbeidsmiljø, framtidsrettede ledere og 
fagutvikling, samt sikre at hovedvekten av 
ansatte jobber heltid. Ca. 70 % av 
arbeidstakere i helse- og 
omsorgstjenesten jobber i deltidsstillinger. 
I følge beregninger fra KS kan man 
nasjonalt frigjøre 2 000 sykepleiere i 
kommunal sektor dersom man kan øke  
gjennomsnittlig stillingsstørrelse med 5 
prosentpoeng over en tiårsperiode[10]. 
Gjennom langsiktig planlegging av ferier 
og annet fravær, kan ansatte i mange 
tilfeller få økt sin stillingsprosent. Dette vil 
føre til større forutsigbarhet for de ansatte, 
mindre behov for tilkallingsvikarer og mer 
kontinuitet og kompetanse. Samtidig vil 
det bidra til færre ansatte å forholde seg til 
for brukerne.  

  
I Norsk Sykepleierforbund sin 
avgangsundersøkelse for studenter i 2015, 
ser det ut til at sykehjem og 
hjemmetjenesten er taperne i kampen om 
å rekruttere nyutdannede sykepleiere. I 
tillegg kan det se ut til at flere sykepleiere 
ønsker seg ut av de samme 
tjenestene[11]. For å rekruttere, 
dyktiggjøre og beholde studenter og 
ansatte må kommunene bli en mer 
attraktiv praksisarena og arbeidsplass. 
 
Det private ulønnede omsorgsarbeidet 
utgjør et viktig supplement til de formelle 
tjenestene. Familierelasjonene gir viktige 
bidrag for å ivareta eldres livskvalitet og 
påvirker også bruken av helse- og 
omsorgstjenester. Nære 
familiemedlemmer tilbyr ofte praktisk hjelp 
og uformell omsorg utover det sosiale 
kontaktnettet de utgjør[12].  
 
Familieomsorgen vil antakelig ikke øke fra 
dagens nivå (se fig. 4). Utvikling og 
dimensjonering av kommunale tjenester 
må ta hensyn til denne faktoren i 
framskrivning og ved utvikling av 
tjenestetilbud [4].  
 

 

Figur 4 Estimert utvikling i antall årsverk innenfor pleie og omsorg i Kristiansand kommune 
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4 hovedstrategier 
 
I planprosessen er det jobbet med å tydeliggjøre utfordringsbildet og utviklingsmulighetene på helse- og omsorgsfeltet. 
Gjennom dialog og anvendt kunnskap er det vurdert hvordan kommunen best kan nå målene, løse utfordringene og 
utnytte fortrinn. Planen skisserer fire hovedstrategier: 

 
 

 
 
Tidlig innsats 
 
Tidlig innsats handler om at kommune legger vekt på å fremme god helse gjennom hele livsløpet. I helse- og 
omsorgstjenesten er tidlig innsats viktig på alle nivåer og innebærer at hele tjenesten har fokus på å forebygge at sykdom 
og skade oppstår. Det handler også om at funksjonsvikt eller sykdomsforverring oppdages og følges opp på et tidlig 
stadium, for å forhindre eller begrense komplikasjoner. Ved å ha fokus på tidlig innsats vil relevante tiltak kunne settes i 
verk på rett tidspunkt. 

 
 

Mestring, aktivitet og deltakelse 
 
Mestring, aktivitet og deltakelse legger vekt på å styrke innbyggerens eller tjenestemottagerens egne ressurser. Å mestre 
de aktiviteter og gjøremål som er viktige for den enkelte bidrar til opplevelse av mening og sammenheng i tilværelsen. 
Det å kunne delta i samfunnet og i sosiale aktiviteter er sentralt for den enkeltes livskvalitet.    

 
 

Koordinering og samhandling 
 
For å sikre at tjenestene i fellesskap jobber mot brukerens mål er det behov for å koordinere og samordne tjenestene. 
Koordinering er også sentralt for å sikre rett tjeneste til rett tid, hindre dobbeltarbeid og benytte ressursene på best 
mulig måte. Det må arbeides med koordinering mellom de ulike tjenestene og på tvers av virksomheter, sektorer og 
forvaltningsnivå.  

 
 

Kompetanse  
 
For å kunne tilby en brukerrettet, forsvarlig og effektiv helse- og omsorgstjeneste, er det vesentlig å ha rett kompetanse 
til rett tid. Rett kompetanse på riktig nivå bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og lavere kostnader på sikt. 
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7 Innsatsområder 
 
 
 

Planarbeidet har på bakgrunn av utfordringsbildet identifisert syv områder for prioritert innsats i perioden. 
Tiltakene som skal bidra til å oppnå målsettingene på hvert innsatsområde er sortert under de gjennomgående 
strategiene.  Innsatsområdene peker på en tydelig prioritering og retning på ressursinnsatsen i planperioden. 
 
 
 
 
 

 
1. Ansvar for eget liv 

 
2. Eget hjem som den viktigste arenaen 

 
3. Gode pasientforløp 

 
4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester 

 
5. Tjenester til personer med demens og deres pårørende 

 
6. Sikre rett kompetanse og håndtere 

rekrutteringsutfordringen  
 

7. En organisasjon i endring 
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Gjennomgående 
kunnskapsgrunnlag 
 
I dette kapittelet presenteres det 
gjennomgående kunnskapsgrunnlaget 
som er felles for planens 
innsatsområder. Under hvert 
innsatsområde beskrives kunnskap 
som knyttes til de utfordringer og 
utviklingsmuligheter som gjelder 
særskilt for det enkelte området.  

Framtidens helse- og 
omsorgstjeneste 
Helse- og omsorgstjenestene skal bevege 
seg bort fra et mottakerperspektiv til en 
mer aktiv brukerrolle. Dette innebærer at 
folks dagligliv og egne ønsker, behov og 
mål, legges til grunn  
for tjenesteutformingen [2]. For å sikre en 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i 
framtiden er det behov for faglig omstilling 
med endret kompetanse, nye 
arbeidsmetoder og nye faglige 
tilnærminger. Faglig omstilling i tjenestene 
er blant annet knyttet til sterkere 
vektlegging av mestring, rehabilitering, 
forebygging, tidlig innsats, aktivisering, 
nettverksarbeid, miljøarbeid, veiledning av 
pårørende og frivillige, og innføring av 
velferdsteknologi. I tillegg skal den 
medisinskfaglige oppfølgingen av 
omsorgstjenestens brukere videreutvikles. 
Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, 
organisering og ledelse skal i større grad 
settes på dagsorden for bedre planlegging 
og utvikling av en faglig sterk helse- og 
omsorgstjeneste [4]. 
 
«Dagens arbeidsformer fører til at mange 
brukere med kronisk sykdom og med store og 
sammensatte behov ikke får tett nok 
oppfølging eller god nok opplæring til 
egenmestring. Manglende systematikk i 
kommunal tverrfaglig kartlegging rammer 
mange brukergrupper. Når brukere ikke fanges 
opp i tide, øker risikoen for dårligere 
egenmestring og funksjonsfall som kunne vært 
unngått. Brukere må involveres, og de må få 
tilstrekkelig hjelp til å leve med og mestre 
sykdom. Ved å komme tidligere til og ved 
bedre oppfølging vil brukerne få bedre liv og 
penger spares.»[13] 

Brukerorientert helsetjeneste  
En helse- og omsorgstjeneste som er mer 
brukerorientert vil kreve nytenkning og nye 
arbeidsmåter. Når brukeren blir involvert i 
hele forløpet blir det mer sannsynlig at 
tjenestene som gis er i samsvar med 
brukernes reelle behov. Brukernes behov 
vil kunne legge grunnlag for utvikling av 
nye arbeidsmetoder, tjenester og 
organisasjonsformer[2]. Å involvere 
brukeren og anvende brukerens 
kompetanse er avgjørende for at 
brukerens ressurser og mestringsevne 
skal bevares og styrkes, og for at brukeren 
skal beholde eller gjenvinne kontroll over 
eget liv, deltakelse og innflytelse i 
samfunnet[14]. 
 
Den varslede eldrereformen «Leve hele 
livet» har som mål at alle eldre skal få 
bedre hjelp og støtte til å mestre livet[15]. 
«Den skal omhandle de grunnleggende 
tingene som oftest svikter i tilbudet til 
eldre: Ernæring, aktivitet og felleskap, 
helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 
Regjeringen tar sikte på å legge frem 
reformen i form av en stortingsmelding 
neste vår og innføre den fra 2019», 
«Tilsyn og undersøkelser tyder på at det 
er betydelige kvalitetsforskjeller i 
tjenestene, både mellom kommuner og 
innad i kommuner. Målet med reformen er 
å sørge for at eldre får dekket sine 
grunnleggende behov og opplever å 
mestre livet – uansett hvor de bor. Andre 
viktige mål med reformen er at pårørende 
skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal 
kunne bruke kompetansen sin.»[15] Plan 
for helse- og omsorgstjenester har tatt opp 
i seg alle de nevnte elementene. 
Endringen krever kultur – og  
holdningsendring, samt øktkompetanse 
blant ansatte i alle virksomhetene.    
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Brukermedvirkning på tre nivå: Individ-, 
tjeneste- og systemnivå 
Forståelse og kompetanse om betydningen av 
å sikre brukermedvirkning på både individ- og 
systemnivå er sentralt for å dreie helse- og 
omsorgstjenesten til en mer brukerorientert 
helsetjeneste.  
 
Brukermedvirkning på individnivå betyr at den 
som benytter seg av et tjenestetilbud får 
innflytelse på tilbudet. 
På tjeneste-/systemnivå vil 
brukermedvirkning innebære at brukerne 
inngår i et likeverdig samarbeid med 
tjenesteapparatet og er aktivt deltagende i 
planleggings- og beslutningsprosesserfra start 
til mål. 
På system-/politisk nivå er det viktig at 
brukergrupper og brukerorganisasjoner blir 
involvert i prosesser før politiske beslutninger 
fattes. (Helsebiblioteket)  

Pårørende og nettverk  
Tilgang til et godt sosialt nettverk gir 
ressurser for å kunne håndtere ulike 
aspekter ved dagliglivet og bidrar til 
opplevelse av i større grad å kunne mestre 
sine omgivelser.  Pårørende med 
omsorgsoppgaver tilbys individuelt 
tilpasset støtte og avlastning, opplæring 
og veiledning [16].  
 
Ulike former for nettverksarbeid vil være 
hensiktsmessig for flere ulike 
brukergrupper.  Nettverksmøter og 
familierådslag er metoder som setter 
brukerens ressurser, styrker og muligheter 
i fokus, og bør benyttes i større grad enn i 
dag[14].  

Forventningsavklaring 
I møtene mellom brukere og ansatte er det 
viktig med en forventningsavklaring som 
først og fremst tar utgangspunkt i 
brukerens ønsker, mål og behov. 
Brukerens mål er sentrale for å bidra til økt 
motivasjon for endring, og som 
utgangspunkt for å vurdere riktige 
tjenester og tiltak. Spørsmålet «Hva er 
viktig for deg?» vil være et godt verktøy i 
det første møte mellom helse- og 
omsorgstjenesten, og brukere og 
pårørende. Videre dialog med brukere og 
pårørende om forventninger til deltakelse, 
tjenester og tilbud legger grunnlag for 
videre samarbeid.  

Aktivitet, trygghet og mestring 
I følge samhandlingsreformen er 
kommunens hovedoppdrag å øke 
innsatsen i folkehelsearbeidet og sikre mer 
helsefremming og forebygging. Dette 
oppdraget er i liten grad sikret gjennom 
økonomiske insitamenter. Det er avhengig 
av kontinuerlig prioritering i den enkelte 
kommune [4, 17, 18]. Tjenestene må i 
større grad legge vekt på aktiv omsorg, 
forebygging og rehabilitering, og utfordre 
til å ta i bruk ny teknologi og nye 
arbeidsmetoder. Kultur, måltider, aktivitet 
og trivsel er helt sentrale og 
grunnleggende elementer i en helhetlig 
helse- og omsorgstjeneste. For å utvikle 
en framtidsrettet og god helse- og 
omsorgstjeneste er det behov for større 
vektlegging av aktivitet både sosialt og 
fysisk, samt økt oppmerksomhet på 
brukeres sosiale, eksistensielle og 
kulturelle behov [2].  
 
Lovforankring av forebyggende og 
helsefremmende arbeid 
 «Kommunene er gjennom helse- og 
omsorgstjenesteloven pålagt å tilby 
helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester til befolkningen» 
 
 «Kommunen er gjennom lov om 
folkehelsearbeid pålagt å ha oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen og faktorer som 
kan virke inn på denne. De skal iverksette tiltak 
for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale 
ulikheter i helse. Kommunen skal også gi 
informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å 
fremme helse og forebygge sykdom». [19] 
 
Forskriften for fastlegeordningen beskriver at 
fastlegen skal tilby forebyggende tiltak til 
personer der det avdekkes betydelig risiko for 
utvikling eller forverring av sykdom eller 
funksjonssvikt[20]. 

Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi kan legge til rette for økt 
aktivitet, mestring og trygghet for brukeren 
og pårørende. Erfaringer gjennom 
nasjonalt velferdsteknologiprogram viser til 
spart tid, unngåtte kostnader og økt 
kvalitet på tjenesten for tjenestemottaker, 
pårørende og ansatte. Dette vil imidlertid 
være avhengig av tjenesten som helhet og 
ikke av teknologien [21]. 
 



19 

 

Følgende teknologiområder anbefales integrert 
i kommunenes ordinære helse- og 
omsorgstjenester[21]: 
Elektronisk medisineringsstøtte  

Elektronisk medisineringsstøtte 
innebærer bruk av elektroniske 
medisindispensere som varsler via 
lys og lyd etter forhåndsinnstilte 
tidspunkt når medisinen skal tas.  

Varslings- og lokaliseringsteknologi  
GPS-løsninger for lokalisering av 
personer. GPS-løsningene gjør det 
mulig å lokalisere bærer av GPS-
enheten ved behov. 

Elektroniske dørlåser 
Elektronisk dørlås (e-lås) er et 
nøkkelfritt låssystem som i 
velferdsteknologisk sammenheng 
installeres på ytterdør hos innbyggere 
som mottar hjemmetjenester.  

Digitalt tilsyn 
Digitalt tilsyn, eller passiv 
varslingsteknologi, innebærer en eller 
flere sensorer som utløser varsler til 
tjenesten. Digitalt tilsyn kan også 
innebære bruk av kamera. 

Oppgraderte 
sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem  

Kommuner som skal oppgradere 
pasientvarslingssystem i sykehjem og 
omsorgsboliger anbefales å velge 
systemer som muliggjør passiv 
varsling. 

Logistikkløsning for mer optimale 
kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester  

Basert på innlagt informasjon, leverer 
systemet elektroniske arbeidslister 
med logisk rekkefølge for 
brukerbesøk og korteste kjørerute i 
henhold til geografisk plassering. 
 

 

Arenafleksible tjenester 
Nye arbeidsmåter og teknologi legger til 
rette for at tilbudene i større grad kan gis i 
brukernes hjem. Utvikling av ny teknologi 
gir mulighet for at kompetanse og 
lokalisering av ressursene ikke i samme 
grad er avhengig av et fysisk møte mellom 
brukeren og tjenesten. Kompetanse og 
veiledning  kan være tilgjengelig ved hjelp 
av elektroniske løsninger og internett [22]. 
Dette har betydning for videreu tvikling av 
samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen 
hvor fastlegens rolle vil være særlig 
sentral. Nye arbeidsmetoder må i større 

grad legge vekt på at tjenestene kommer 
til brukeren istedenfor at brukeren flyttes 
mellom tjenestene [23].  

 

Frivillighet 
Frivillig aktivitet kan også i seg selv være 
helsefremmende, blant annet gjennom å 
motvirke ensomhet, etablere nettverk og gi 
mestring, kulturopplevelser og fysisk 
aktivitet. Det er et mål om å legge til rette 
for økt deltakelse i alle typer frivillighet og 
frivillige organisasjoner [2, 24]. Helse- og 
omsorgssektoren har et stort behov for ,og 
potensial for, å ta i bruk samfunnets 
samlede ressurser for å beholde og utvikle 
tjenestene: Ressursene som ligger hos 
brukerne selv, deres familier og sosiale 
nettverk, i nærmiljøet og i 
lokalsamfunnet[24]. Kommunens 
frivillighetsmelding beskriver dette 
nærmere.  
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1. Ansvar for eget liv 
 
Det at «Ansvar for eget liv» har fremkommet som et eget innsatsområde i 
planperioden, er særlig trukket frem i samarbeidet med brukerrepresentanter, 
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. I innsatsområdet vil det legges vekt på 
hvordan helse- og omsorgstjenestene bør legge til rette for at hver enkelt i størst 
mulig grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. Dette er sentralt gjennom hele 
livsløpet og for alle helse- og omsorgstjenestene. Innsatsområdet henger tett sammen 
med de øvrige, og noen av temaene som løftes opp vil derfor være gjennomgående.  
Sentrale elementer som må være retningsgivende for at helse- og omsorgstjenestene 
kan bidra til å øke befolkningens muligheter til å ta ansvar for eget liv:  
 

 
• Forventningsavklaring 
• Ressursfokus i helse- og 

omsorgstjenestene 
• Informasjon, opplæring og 

samarbeid med brukere og 
pårørende  

• Mobilisere til frivillighet 
 

1.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsmuligheter 
Helsefremmende og forebyggende 
arbeid  
Det ligger et stort potensial i å fremme 
folkehelse og forebygge sykdom og for 
tidlig død, og det er et samfunnsansvar å  
 

bidra til god helse i hele befolkningen. 
Kommunene vil stå i en stadig sterkere 
prioriteringsutfordring knyttet til å sikre 
helsefremmende og forebyggende arbeid 
samtidig som man skal ivareta tyngre 
behandlingsoppgaver og 
personellintensive helsetjenester.  Gitt de 
utfordringer som helsetjenesten står 
overfor vil det bli en viktigere del av 
helsepolitikken å legge til rette for det 
ansvar som befolkningen må ta for egen 
helse [18]. Kommunen bør ha en større 
rolle i å gjøre tilgjengelig kunnskap på 
levevanefeltet.  
 
Innbyggere kan i de fleste livsfaser selv 
ivareta egne behov og innhente kunnskap 
om hva som er en sunn og god livsstil. I 
møte med utfordringer har mange de 
ressurser som trengs for å ivareta egen 
helse, blant annet med hjelp fra sine 
nærmeste og sin fastlege. Figuren 
beskriver ulike påvirkningsfaktorer for den 
enkeltes helse.  

 

Figur 5 Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads 
modell fra 1991.  
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Kommunen har i de siste årene etablert en 
rekke helsefremmende tiltak som blir 
viktige å videreutvikle fremover. Tiltakene 
skal bidra til å inspirere, veilede og støtte 
innbyggere som ønsker å ta grep om egen 
helse. Å endre levevaner og å mestre livet 
med helseplager og sykdom kan være 
krevende. Gjennom individuelle 
helsesamtaler, veiledning, kurs og 
gruppetilbud er målet å redusere økningen 
av livsstilssykdommer. Aktivitet og 
deltagelse er sentralt for god helse og gir 
mulighet for god livskvalitet og en friskere 
alderdom.  
 
Seniorveiledning og helsefremmende 
hjemmebesøk 
Forebyggende og helsefremmende 
hjemmebesøk er et nytt, praktisk og 
konkret verktøy i kommunenes 
forebyggende arbeid. Tjenesten retter seg 
mot seniorer både individuelt og i gruppe. 
Forebyggende hjemmebesøk beskrives av 
helse og omsorgsdepartementet som et 
tiltak som kan bidra til at flere eldre kan 
oppleve å mestre hverdagen og bli boende 
lenger i egen bolig. 
 
Seniorsentrene i Kristiansand er et viktig 
virkemiddel i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet for seniorer. Tilbud 
og aktiviteter ved seniorsentrene bør 
opprettes på bakgrunn av seniorenes eget 
engasjement og deltakelse, og frivillighet 
vil være en sentral del av driften. 
Fleksibilitet knyttet til aktivitetstilbud og 
lokalisering bør vektlegges slik at tilbudet 
kan utvikles i takt med veksten i  
seniorgruppen i de ulike delene av byen. 
 
Kommunen må gjennom frisklivsarbeidet 
videreutvikle og ta i bruk ulike måter å 
bedre kunnskap om og holdninger til  
levevaner for flere innbyggere. Mer 
omfattende informasjonsarbeid og 
utvikling av digitale verktøy vil kunne bidra 
til at flere kan ta ansvar for og mestre eget 
liv. Det er mye kompetanse om 
brukermedvirkning, helsepedagogikk og 
mestringsarbeid innen kommunens 
frisklivs- og mestringstilbud. Kompetansen 
oppleves i liten grad tilgjengelig for andre 
virksomheter. Frisklivssentralen i 
Kristiansand kommune har i 2017 fått i 

oppdrag av Helsedirektoratet å være en av 
tre regionale utviklingssentraler for 
utvikling og kvalitetssikring av kommunale 
frisklivssentraler i Region sør- øst. 
 
Det er sentralt at kommunens fastleger og 
privatpraktiserende fysioterapeuter kjenner 
til de forebyggende og helsefremmende 
tilbudene som finnes og dermed legger til 
rette for for egenmestring, helsefremming  
og forebygging av  sykdom.   

Systematisk fokus på brukerens 
ressurser 
Helse- og omsorgstjenesten har hittil i for 
liten grad kartlagt brukernes egne 
ressurser på en strukturert måte. På alle 
omsorgsnivå og i alle faser av et forløp har 
brukerne egne ressurser som kan tas i 
bruk. Hjelpen som kommunen gir må bidra 
til å styrke disse ressursene hos brukerne. 
Det å motta tjenester fra kommunen skal 
øke den enkeltes muligheter for aktivitet 
og deltagelse og ikke bidra til passivitet 
eller inaktivitet.  

Informasjon, opplæring og samarbeid 
med brukere og pårørende  
Brukere og brukerrepresentanter gir 
tilbakemelding om at kommunen i større 
grad bør  

• Kommunisere den nye aktive rollen 
til bruker og pårørende i helse- og 
omsorgstjenestene og deres 
muligheter og rett til medvirkning. 

• Formidle kompetanseog gi råd og 
veiledning om hvordan innbyggere 
kan ivareta egen helse.  

• Informere om tilgjengelige 
helsefremmende og forebyggende 
tilbud.  

• Bidra til en tydeligere 
forventningsavklaring mellom 
brukere og pårørende og helse- og 
omsorgstjenesten.  
 

For å legge til rette for at helse- og 
omsorgstjenestene i større grad involverer 
familie og nettverk bør tjenestene i større 
grad bruke virkningsfull nettverksmetodikk 
som for eksempel  familierådslag. Tanken 
bak familierådslaget er at den utvidede 
familien har kunnskap og ressurser som vil 
gjøre dem bedre i stand til å fatte 
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beslutninger om den enkelte enn det 
helse- og omsorgstjenesten er  [25].  
 

Mobilisere til frivillighet 
Deltakelse i frivillig arbeid er i seg selv en 
helsefremmende og sosialt inkluderende 
aktivitet. Derfor er det viktig å bidra til at 
flest mulig innbyggere får mulighet til å 
involvere seg som frivillig. I mange av  
helse- og omsorgstjenestene bør det 
legges til rette for å mobilisere frivillige for 
dermed å kunne frigjøre faglige ressurser 
til andre oppgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frivillige instruktører i Frisklivsentralen 
 
Frisklivssentralen i Kristiansand har det 
siste året prøvd ut bruk av frivillige som 
instruktører for fallforebyggende 
treningsgrupper - Aktiv Hver Dag. Frivillige 
instruktører får solid opplæring og 
oppfølging som innebærer tre dagers 
kvalifiseringskurs, årlig førstehjelpskurs, 
halvårlig inspirasjonssamling samt 
opplæring og jevnlig oppfølging/veiledning 
av kvalifisert fysioterapeut.  
 
 
Samarbeid med frivillige gir bl.a. følgende 
positive effekter: 
 
• Viktig egenverdi i det å være frivillig  
• Understøtter viktigheten av å ta 

ansvar for egen helse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterte retninger og områder i planperioden 
 
 Brukerorienterte tjenester 
 Systematisk kartlegging og gjennomgående fokus på brukerens ressurser 
 Forventningsavklaring mellom brukere, pårørende, og helse- og 

omsorgstjenestene 
 Informasjon, opplæring og samarbeid med brukere og pårørende 
 Mobilisere til frivillig arbeid 
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1.2 Mål for innsatsområdet- Ansvar for eget liv 
 Styrke dialog med innbyggere, brukere og pårørende for å avklare roller, 

forventninger og behov. 
 Kunnskap og kompetanse gjøres tilgjengelig for innbyggere med tanke på at flere kan 

etablere gode levevaner og fremme helse. 
 Kommunen har langsiktige og kunnskapsbaserte strategier for helsefremming og 

forebygging på prioriterte områder. 
 Kommunen har en helse- og omsorgstjeneste som tar utgangspunkt i brukernes 

ressurser 
 Kommunens helse- og omsorgstjenester samarbeider med pårørende og nettverket i 

tjenestetilbudet til beste for brukerne.  
 Flere innbyggere deltar som frivillige.  

1.3 Tiltak  
STRATEGI TILTAK 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Videreutvikle kommunens seniorsentre tilpasset framtidens seniorer 

I første møte med helse- og omsorgstjenesten er brukerens ressurser og 
forventningsavklaring sentralt.  

Fastlegene motiverer pasientene som har behov for endring av levevaner og legger 
til rette for at helsefremmende og forebyggende tiltak blir iverksatt. 

Videreutvikle helsefremmende og forebyggende tilbud.  
 

M
ESTR

IN
G

, 
A

K
TIVITET O

G
 

D
ELTA

K
ELSE  

Tilbud innen friskliv og mestring styrkes og videreutvikles.  
 
 
Legge til rette for at innbyggere vet hvordan de kan engasjere seg som frivillige.  
 
 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 
O

G
 

K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

 

Økt samarbeid mellom fastlegene og helse- og omsorgstjenestene for å oppdage 
risikofaktorer hos brukerne og følge opp med helsefremmende – og forebyggende 
tiltak.   
 
 
 
 

K
O

M
PETA

N
SE 

Videreføre og utvikle kompetanse og metodikk som vektlegger helsepedagogikk, 
læring og mestring og nettverksbasert tilnærming.  
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2. Eget hjem som den viktigste arenaen 
 
«Kristiansand har etablert seg som en hjemmetjenestekommune. Dette er fortrinn som 
må bevares, og er en del av fundamentet for bærekraft i 
tjenestetilbudet.»«Speilmeldingen 2030» 
 

2.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsområder 
Den offentlige målsettingen er å gi 
befolkningen mulighet til å bli boende 
hjemme så lenge som mulig, og dette er i 
tråd med det de fleste ønsker[2, 17].  
 
Det er tre grunner for at boligen og 
nærmiljøet blir viktigere med alderen:  

• Vi tilbringer mer tid i boligen og 
dens umiddelbare nærhet desto 
eldre vi blir. 

• Boligen og nærmiljøet er en ramme 
om minner, en forankring til 
livshistorien og en base for sosial 
identitet. 

• Boligen representerer (økonomisk) 
kapital og her ligger muligheter for 
å realisere hele eller deler av 
formuen, f.eks. for å skaffe seg en 
mer hensiktsmessig bolig, for å øke 
sitt forbruk, eller for å gi gaver til 
familien eller til gode formål [17]. 
 

Tre av fire over 67 år bor i eget hjem, uten 
tjenester fra det offentlige. Figuren (se 
fig.6) er utarbeidet av SSB og beskriver 
hvordan boligsituasjonen var for alle over 
67 år [12]. 

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet 
Hos eldre og kronisk syke oppnås best 
resultater av oppfølging, behandling eller 
rehabilitering i hjemmet framfor i 
institusjon. Evalueringer viser samtidig økt 
pasienttilfredsstillelse og lavere kostnad 
ved å organisere tilbud rundt hjemmet 
[26].  
 
 

 
 
Følgende tiltak kan bidra til å utsette eller 
unngå behovet for heldøgns 
omsorgsplasser[2]:  
 
• tidlig intervensjon ved funksjonssvikt 
• tilrettelegging av egen bolig 
• bruk av velferdsteknologi 
• dagtilbud 
• utbygging av trygghetsboliger 
• sterkere satsing på hjemmetjenester 
• sterkere satsing på rehabilitering 
• sikre samarbeid mellom de ulike 

tjenestene når endring i funksjon 
oppstår, herunder akuttfunksjoner. 

 

Figur 6 Bosituasjon for alle 67 år og over. 2011 
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For å kunne håndtere den demografiske 
utviklingen er det en forutsetning at det 
satses på hjemmetjenester samtidig med 
en gradvis reduksjon i dekningsgrad for 
institusjonsplasser. Speilmeldingen 
påpeker at dersom nåværende 
dekningsgrad for institusjonsplasser 
videreføres, vil dette innebære at langt 
færre vil motta tjenester innenfor 
tilsvarende økonomiske rammer fremover 
[4]. Det ligger fortsatt mye potensial i å 
bygge ut hjemmetjenestene slik at 
differansen mellom ressursene kommuner 
bruker på å gi tilbud i hjemmet og 
kostnadene ved et institusjonsopphold 
utlignes[27]. 
Omsorgsboliger og andre tilpassede 
boformer må ligge til grunn for utvikling og 
etablering av bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester. Bruk av korttidsplasser 

har en sentral funksjon for å få til en god 
pasientstrøm [4].  

Nærmiljø  
Det er viktig at kommunen fortsetter å gi 
sine tjenester i sterk tilknytning til 
lokalmiljøet slik at omsorgtjenesten kan 
utfordre til å ta medansvar, og slik at 
ressursene som finnes hos brukeren og i 
hans eller hennes tilknytning til 
omgivelsene benyttes [2]. Familie, venner 
og nærmiljø legger noen av de viktigste 
forutsetningene for livskvalitet. Nærmiljøet 
betyr mest for dem som har tilgang til 
færrest arenaer[28]. En helsefremmende 
helse- og omsorgstjeneste innebærer 
blant annet et fokus på omgivelser og 
nærmiljø som er trygge, stimulerende, 
tilfredsstillende og trivelige. Dette må 
jobbes videre med i nært samarbeid med 
kommunens folkehelsearbeid, øvrige 
sektorer i kommunen og frivillige aktører.  

 
 

 
Figur 7  Faktorer som påvirker eldre menneskers helse. Illustrasjon fra Verdens helseorganisasjon 2015

 
 
Framtidsrettet kommunal planlegging av 
helse- og omsorgstilbudet til befolkningen 
må i langt større grad sees i sammenheng 
med arealutvikling, byplanlegging og 
utvikling av lokalsamfunn med gode 
bomiljø. Boligplanlegging må ta hensyn til 
utviklingen i familiestrukturer og andre 
faktorer med tanke på å motvirke 

ensomhet, og bygge opp under 
innbyggernes selvstendighet og ressurser. 
Det er viktig at kommunen planlegger for 
et aldrende samfunn ved å tilrettelegge 
infrastruktur og sikre innbyggerne 
bomuligheter i sitt nærmiljø gjennom et 
livsløp [4]. Tilbud rettet mot seniorer bør 
derfor være plassert nær der seniorene 
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lever og oppholder seg og med gode 
muligheter for transport. Mye gjenstår for å 
tilpasse omgivelsene til morgendagens 
mange flere eldre. Det er behov for mer 
kunnskap om den private boligmassen er 
tilpasset til innbyggernes behov, og på 
hvilken måte dette vil påvirke framtidens 
tjenestebehov. Figuren (se fig.8) er en 
fremstilling av hvor lang avstand ulike 
aldersgrupper tilbakelegger på 10 
minutter.  
 

Universell utforming 
Aldringen av befolkningen stiller økte krav 
til aldersvennlige boliger. For at 
innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig 
er det av stor betydning å legge til rette for 
å gjøre eksisterende boliger og omgivelser 
funksjons- og aldersvennlige gjennom 
universell utforming [29]. Universell 
utforming er å utforme omgivelsene på en 
måte som ivaretar befolkningens variasjon 
i funksjonsevne, inkludert behovene til 
personer med nedsatt funksjonsevne, slik 
at flest mulig kan delta aktivt i samfunnet 
[30]. Plan- og bygningsloven setter krav til 
universell utforming av publikums- og 
arbeidsbygninger og uteareal rettet mot 
allmennheten, samt brukbarhet og  
 

 
tilgjengelighet for boliger. Imidlertid er 
tilgjengeligheten i eksisterende boliger lav.  
Bare ti prosent av dagens boliger er 
tilgjengelige for rullestolbrukere. 
Potensialet for økt tilgjengelighet ved 
rehabilitering, oppgradering og tilpasning 
av boliger er stort. [2] 30–40 prosent av 
seniorene  
bor i boliger med ytre eller indre hindringer 
i form av trapper eller bratte partier[17].  

 

 

 
 

 
Tabell 1 Type bolig etter alder. Kristiansand - tall fra SSB (statistikkbanken) 

 
 

Figur 8 Gangavstanden ulike aldersgrupper tilbakelegger på 10 
minutter. Basert på tall i veilederen «Planlegging av grønnstruktur i 
byer og tettsteder» fra Direktoratet for naturforvaltning. 
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Tjenester og tilbud til hjemmeboende 
Kommunen har ikke tilstrekkelig kunnskap 
om hvordan kompenserende tiltak og  
 
tjenester i hjemmet kan bidra til at 
innbyggeren kan bli boende lenger i eget 
hjem. Kapasiteten på dagsenter er ikke 
tilstrekkelig til å gi tilbud til hele 
brukergruppen som har behov for det.  
 
Sykehusopphold blir stadig kortere, mange 
behandlinger og inngrep gjøres poliklinisk 
og ved dagkirurgi. Flere personer med 
kreft gis oppfølging av hjemmetjenesten, 
og i tillegg ønsker også stadig flere å 
kunne avslutte livet i eget hjem. Dette 
stiller særlige krav til tilrettelegging, 
kompetanse og samhandling med sykehus 
og fastleger.  
 
Fastlegene kan gjennom sitt samarbeid 
med blant annet hjemmetjenesten bidra til 
at den eldre del av befolkningen kan få 
god oppfølging i hjemmet selv i livets siste 
faser. Hjemmebesøk ved behov, og gode 
rutiner for samarbeid vil kunne trygge 
eldre pasienter med helseproblemer.  
«Livets siste dager» er et eksempel på en 
rutine som kan bidra til at pasienter som 
ønsker det får en verdig død i eget hjem. 
 
Kristiansand kommune har innført fritt 
brukervalg på praktisk bistand. 
Kristiansand kommune deltar i et 
pågående prosjekt i program for 
storbyrettet forskninghvor  
tjenestekjøp innen levekårsområdet 
omhandles. Prosjektet  vurderer omfang, 
begrunnelser og drivere for innkjøp av 
ulike tjenester og identifiserer kritiske 
faktorer når  
det gjelder måloppnåelse og ressursbruk i 
et kost- nytteperspektiv [80]. Denne 
kunnskapen vil danne grunnlaget for 
kommunens videre vurdering av 
tjenestekjøp fra private tilbydere for flere 
helse- og omsorgstjenester enn i dag.  
 

 

Velferdsteknologi 
 
Bruk av teknologi vil kunne bidra til at 
helse- og omsorgstjenester i økende grad 
vil kunne utføres i hjemmet fremfor i 
institusjon. Ved hjelp av sensorer og 
datakommunikasjon vil det bli mulig for 
helsepersonell å gi oppfølging til brukere i 
deres eget hjem uten å måtte være 
tilstede fysisk. Ved bruk av teknologi vil 
brukeren også kunne gis verktøy for å 
mestre egen sykdom. Prosjektet TELMA 
har som mål å utvikle gode pasientforløp 
for kronikere med oppfølging i egne hjem 
via avstandsoppfølging. 
Avstandsbehandling og -oppfølging bidrar 
til økt trygghet og mestring for brukeren, 
mulighet for å oppdage og behandle 
forverring av sykdom, samt erstatte fysiske   
besøk med oppfølging via teknologiske 
løsninger[31]. 

 
Hverdagsrehabilitering 

 
Kristiansand kommune har innført 
tjenesten hverdagsrehabilitering i alle 
soner, og den er også tilgjengelig for 
brukere i omsorgsboliger.  
Hverdagsrehabilitering er en ny 
arbeidsform med fokus på 
hverdagsmestring hos brukerne. 
Tjenesten skiller seg fra ordinære pleie- 
og omsorgstjenester ved at før brukere 
gis bistand foretas en tverrfaglig 
kartlegging av rehabiliteringspotensialet. 
Hverdagsrehabilitering starter alltid med 
spørsmålet «Hva er viktig for deg?» Det 
utarbeides mål for aktiviteter som er 
viktige for brukeren å mestre i 
hverdagen. Med bakgrunn i målene 
settes det inn intensiv tverrfaglig innsats 
hvor brukeren trener for å nå sine mål. 
Innsatsen gis over 4 uker, men vil 
forlenges ved behov. Det er satt et 
måltall på 400 brukere per år fra 
tjenesten er i full drift.  
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For å kunne utnytte potensialet som ligger 
i teknologien kreves utvikling av tjenesten 
samt en elektronisk struktur som legger til 
rette for en slik tilnærming. Helse- og 
omsorgstjenestene i kommunen har i liten 
grad tatt i bruk velferdsteknologi som en 
integrert del av tjenestetilbudet. Det er lite 
tilgjengelig kunnskap om hvordan 
teknologi kan bidra til  
at personer kan bli boende lenger i eget 
hjem, og når det er hensiktsmessig å sette 
inn velferdsteknologi i stedet for, eller i 
tillegg til, ordinære tjenester.   
 
Trygghetsalarm tildeles som et 
lavterskeltiltak som kan gi økt livskvalitet 
og ha en helsefremmende effekt. De 
største målgruppene er eldre, 
funksjonshemmede og andre som kan føle 
seg utrygge ved å bo alene. Det er en 
vesentlig forskjell mellom den mest vanlige 
trygghetsalarmen som benyttes i dag og 
de framtidige mulighetene som kan 
realiseres i de nye sensorbaserte og 
digitale løsningene, og som muliggjør bruk 
av ulike former for trygghetsskapende 
teknologi[32].  

Overgang fra hjem til heldøgns 
omsorgstilbud 

• Årsaken til at noen brukere, ved 
overgang fra å bo i hjemmet til å bo 
i langtidsinstitusjon, har et lavt 
antall timer med hjemmesykepleie, 
er i liten grad kjent og dokumentert.  
Kommunen har i liten grad 
tilrettelagt og økt mengden av 
tjenester i hjemmet før heldøgns 
omsorg blir igangsatt. 

• Det er variasjoner mellom 
kommunens soner når det gjelder 
hvor lenge brukerne ivaretas i eget 
hjem før det vurderes at det beste 
alternativet er langtidsplass i en 
institusjon.    

 
Tildeling av langtidsplass i institusjon skjer 
ut fra en helhetlig vurdering av brukerens 
individuelle behov når brukeren av ulike 
grunner ikke lenger kan gis et forsvarlig 
tilbud i sitt eget hjem.  
 
Figuren (fig. 10) viser hvor mange timer 
med hjemmesykepleie per uke de ulike 
brukerne hadde da de ble lagt inn i  

 
sykehjem. Størstedelen av brukerne 
hadde fra fem til ti timer med 
hjemmesykepleie, gjennomsnittlig 8,5 
timer i uken. Utover dette kan de også ha 
hatt andre tjenester slik som dagsenter, 
rulleringsopphold, korttidsplass, praktisk 
bistand eller annet. 
 

 
Figur 9 Hjemmesykepleie med overgang til langdtidsopphold. 
Kristiansand. Data hentet fra profil.  

 
Dette bekrefter at på tross av at mange 
brukere har omfattende tjenester ved 
innleggelse i langtidsopphold, har 
hovedvekten mindre enn ti timer pr uke. 
Dette er et viktig handlingsrom for 
kommunen og peker på viktigheten av å 
fortsette å satse på utvikling av tjenester til 
hjemmeboende. Grunnlaget viser mulighet 
til å forsterke profilen til helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen med formål 
at brukerne skal kunne bo hjemme så 
lenge de ønsker, og legge vekt på økt 
livskvalitet. I den videre satsningen på 
tjenester til hjemmeboende vil nye 
arbeidsmetoder som systematisk bruk av 

 
Responssenter 

Kristiansand kommune åpner i løpet av mars 
2017 kommunal responssentertjeneste for 
trygghets- og varslingsteknologi i helse- og 
omsorgstjenestene. Responssenteret er en 
døgnbemannet alarmsentral som lokalisert til 
Valhalla helsesenter på Lund i Kristiansand. 
Responssentertjenesten skal betjene 
trygghetsalarmer og tilleggsteknologi som for 
eksempel GPS, døralarmer og 
medisindispensere for samarbeidskommuner 
på Agder og kommuner ellers i landet.  
Senteret opprettes med døgndrift.  På 
responssenteret skal helsepersonell ta de 
nødvendige beslutningene når for eksempel 
trygghetsalarmer utløses i en av kommunene 
[33].  
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teknologi være sentralt for å skape en 
bærekraftig tjenesteutvikling. 

 
Det å satse på tjenester i hjemmet viser 
seg å være kostnadseffektivt. Beregninger 
i forbindelse med planarbeidet viser at 
kostnadene for en langtidsplass tilsvarer 
kostnaden for 27 timer hjemmetjeneste 
per uke. Denne beregningen 
korresponderer med utregning gjort i 
Trondheim kommune [34].  

Kunnskapsbehov 
Kommunen har lite mulighet for å ta ut 
statistikk som beskriver hvem brukerne er 
og  hvordan de benytter tjenester over tid. 
Funksjonskartlegging (IPLOS) gir mulighet 
for grov inndeling av funksjonsnivået til 
brukeren. Hva som er årsak til 
funksjonsnedsettelsen, begrunnelse for 
vedtak/avslag på tjenester og begrunnelse 
for hvorfor den enkelte tjeneste er valgt, er 
ikke tilgjengelig på annen måte enn i den 
enkeltes journal. Hvilken betydning de 
ulike tjenestene har for brukerens 
helsetilstand er i mindre grad 
systematisert. Dette vil være et viktig og 
helt nødvendig kunnskapsgrunnlag for å 
kunne planlegge framtidens helse- og 
omsorgstjeneste.  
 

Bruk av private tilbydere, samarbeid med 
frivillige, samt familieomsorgen bør inngå i 
et framtidig kunnskapsgrunnlag om 
hjemmeboende brukere. 

 

 

Kompetanseheving i hjemmetjenesten 
• Brukerne av hjemmetjenestene har 

ofte flere sykdommer og sammensatt 
tjenestebehov. Flere brukere med et 
komplekst sykdomsbilde stiller økt krav 
til ansattes kompetanse. 

• Det at flere bor hjemme lenger, og at 
liggetiden i sykehjem er kort, gjør at 
brukergruppen i hjemmetjenesten 
endres.  

• Det er fortrinnsvis brukere med 
komplekse og sammensatte behov 
som benytter langtidsinstitusjon.  Set 
må gjennomføres en 
kompetanseheving hos ansatte i tråd 
med den endrede målgruppen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Videreutvikling av hjemmebaserte tjenester som bidrar til aktivitet, mestring og 
trygghet 

 Kunnskap om dagens og framtidige brukergrupper  
 Nye arbeidsmetoder og teknologi tas i bruk  
 Helse- og omsorgstjenestene benytter ressursene som finnes hos pårørende og i 

nettverket 
 Videreutvikling av hjemmebaserte tjenester for å sikre en bærekraftig helse- og 

omsorgstjeneste 
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2.2 Mål for innsatsområdet- Eget hjem som den viktigste arenaen 
 
 Brukere som ønsker det skal i størst mulig utstrekning få tilbud om tjenester i eget 

hjem. 
 Hjemmetjenesten har definerte arbeidslister som gir mer kontinuitet ute hos brukerne. 
 Hjemmetjenestene har fokus på å forebygge funksjonssvikt og sykdomsutvikling hos 

brukerne. 
 Kommunen har kunnskap om, og gir informasjon og veiledning om, hensiktsmessig 

utforming av boliger for å i størst mulig grad oppnå tilrettelagte boliger for den 
aldrende befolkning. 

 Sikre rett bruk av institusjonsplasser 

2.3 Tiltak  
 

STRATEGI TILTAK 

TID
LIG

 
IN

N
SA

TS 

Sikre areal- og boligutvikling som er tilrettelagt for en aldrende befolkning 
 

Sikre kartlegging og aktivisering av familie og nettverk i samarbeid med bruker.   

Systematisk tverrfaglig kartlegging og vurdering av brukere som har fått endret sitt 
funksjonsnivå 

M
ESTR

IN
G

, 
A

K
TIVITET O

G
 

D
ELTA

K
ELSE 

Ta i bruk teknologi for å bidra til trygghet, mestring og selvhjulpenhet 

Utvikle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med utgangspunkt i endrede behov i 
brukergruppa 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 
O

G
 

K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Ta i bruk verktøy som kan forbedre logistikk i hjemmebaserte tjenester 

Sikre tilrettelagte helse- og oppfølgingstjenester tilpasset behovet hos 
hjemmeboende brukere, også kveld, natt og helg (Jfr. tiltak i boligsosial 
handlingsplan og handlingsplan for psykisk helsearbeid. ) 

K
O

M
PETA

N
SE 

Øke kompetansen hos ansatte i hjemmebaserte tjenester for å  imøtekomme et mer 
komplekst sykdomsbilde i befolkningen.  

Videreutvikle systematisert kunnskap om lokale forhold, boformer og bomiljø. Denne 
kunnskapen kan bidra til at man øker befolkningens muligheter til å klare seg selv og 
bo trygt i egen bolig så lenge som mulig  
 

 
Når kunnskap fra  storbyforskningsprosjektet tjenestekjøp innen levekårsområdet 
foreligger, vil dette danne grunnlag for en vurdering av kommunens samarbeid med 
og bruk av private tilbydere av tjenester til hjemmeboende. 
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3. Gode pasientforløp 
 
Gode pasientforløp er kjennetegnet ved at tjenestene tar utgangspunkt i brukerens 
mål for eget liv og kunnskapsbasert praksis, og ved at tjenestene gis koordinert i en 
planlagt og mest mulig uavbrutt kjede. Både ledere og ansatte i kommunen er 
engasjert i utviklingen av gode pasientforløp med særlig vekt på overgangene mellom 
tjenestene.  Formålet med forløpstenkingen er å bidra til at organiseringen av tjenester 
rettes inn mot hjelp slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette 
funksjoner. Godt koordinerte pasientforløp bidrar til høy kvalitet, effektiv ressursbruk, 
god service og stimulerende arbeidsmiljø [29]. 
 
 

 

3.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsmuligheter 
 
Pasientforløp er definert som en helhetlig, 
sammenhengende beskrivelse av en eller 
flere pasienters kontakter med ulike deler 
av helsevesenet i løpet av en 
sykdomsperiode [35]. I 
spesialisthelsetjenetjenesten benyttes i 
tillegg behandlingslinje og pakkeforløp  
[36]. Samhandling, som er grunnleggende  
 
 

 
 
for arbeidet med pasientforløp, er uttrykk 
for helse- og omsorgstjenestenes evne til 
oppgavefordeling seg imellom for og nå et 
felles, omforent mål, samt evnen til å 
gjennomføre oppgavene på en koordinert 
og rasjonell måte [18].  

Brukerorienterte forløp 
Kristiansand kommune deltar sammen 
med Sørlandet sykehus og de fleste 
kommuner i Agder i læringsnettverk om 
pasientforløp i regi av Kunnskapssenteret 
og KS. Målet for satsingen er å utvikle 
helhetlige pasientforløp i kommunene, 
styrke brukerens opplevelse av mestring 
og involvering i eget pasientforløp, ta i 
bruk metoder og verktøy for gode 
pasientforløp, styrke 
forbedringskompetansen hos ledere og 
medarbeidere, og redusere 
«unødvendige» sykehusinnleggelser. 
Satsingen har fokus på blant annet 
primærkontakter og systematisk bruk av 
kartlegging og sjekklister på ulike tidspunkt 
i forløpet. Pasientforløpsarbeidet 
inkluderer også samarbeid med 
kommunens fastleger[37].  
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I planarbeidet har det blitt tydeliggjort et 
behov for at tjenestene i større grad har 
gjennomgående fokus på hva som er 

viktig for brukeren. I fagutviklingsarbeidet 
med pasientforløp er spørsmålet «Hva er 
viktig for deg?» svært sentralt (se fig. 11). 

Informasjonsflyt og kommunikasjon 
Brukere og ansatte gir tilbakemeldinger 
om at helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen i varierende grad oppleves 
som sammenhengende og sømløse, og 
overgangene mellom tjenestene er 
sårbare for kommunikasjonsflyt og stopp i 
forløpet.  Det må arbeides videre med 
bedre kommunikasjonslinjer og rutiner 
som sikrer overføring av pasient-
informasjon mellom de forskjellige leddene 
både i kommunehelsetjenesten og til/fra 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med 
samstemming av legemiddellister og 
kvalitet i epikriser og henvisninger bør 
prioriteres. 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
Pasientsikkerhetsprogrammet  har flere 
satsningsområder som er sentrale i 
videreutviklingen av kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Alle områdene knyttet til 
de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene er sentrale. På flere 
områder vil det være hensiktsmessig å 
samarbeide med spesialisthelsetjenesten. 
Det anbefales at følgende vektleggesog 
gjenspeiles i kommunes prioriteringer av 
utviklingsprosjekt og fagkompetanse [38]:  

 

Fallforebygging 
Fall har store konsekvenser for den 
enkelte og for behovet for helse- og 
omsorgstjenester. Fokus på 
fallforebygging må være gjennomgående i 
alle tjenestene. Det er behov for økt 
kompetanse om fallforebygging hos 
ansatte som jobber med eldre, og det bør 
vurderes samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten for å vurdere tidlig 
innsats for risikogrupper for fall sett i et 
pasientforløpsperspektiv[39].  

Legemiddelgjennomgang 
Feil bruk av legemidler fører til mange 
unødige lidelser hvert år. Riktig 
legemiddelbruk avhenger av at 
pasienten får stilt riktig diagnose og 
mottar rett behandling. I tillegg er det 
svært viktig at pasienten får opplæring i 
legemiddelbruk og der det er nødvendig, 
bør pårørende involveres i et samarbeid 
om oppfølging av dette. I Kristiansand er 
det iverksatt et eget prosjekt tilknyttet 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester, som skal 
implementere systematisk 
legemiddelgjennomgang i tjenestene. 
Fastlegene må i enda større grad ta 
ansvar for og involveres i 
legemiddelgjennomgang og 
samstemming av legemiddellister 

Figur 10 Mestringshjulet. I Kristiansand er mestringshjulet utviklet som et verktøy for samtalen som tar utgangspunkt i 
spørsmålet «Hva er viktig for meg?» 



 
33 

 

 

mellom de forskjellige helsetjenestene i 
kommunen og spesialisthelsetjenesten.  

Ernæring 
For lite inntak av næring over tid øker 
risikoen for medisinske komplikasjoner, 
reduserer immunforsvaret, og øker tiden 
for rehabilitering fra andre sykdommer 
eller skader. Underernæring kan også 
redusere fysisk og psykisk funksjonsevne, 
og gi redusert livskvalitet og økt dødelighet 
[40]Underernæring utvikler seg når et 
ernæringsproblem ikke blir identifisert og 
man kan ikke alltid se hvem som er i 
ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig 
å fange opp risiko for underernæring tidlig 
i forløpet og sette i gang tiltak før 
underernæring oppstår. Forebygging av 
underernæring gir helsemessige gevinster 
for den enkelte og økonomiske gevinster 
for samfunnet [38].  

Forebygging av trykksår 
Risikovurdering for utvikling av trykksår er 
anbefalt i nasjonale og internasjonale 
veiledere og retningslinjer[41]. Trykksår 
utgjør store kostnader for samfunnet og 
medfører store smerter for pasienten. 
Trykksår er en vanlig tilstand der 
trykkavlastning og reduksjon av 
risikofaktorer er viktig ved forebygging og 
behandling. Den beste måten å håndtere 
det på er å forebygge utvikling av trykksår, 
da omtrent 95 % av trykksår kan 
forebygges [42].   

Systematikk og koordinering 
Forståelse av kunnskapsbasert praksis og 
behovet for nye arbeidsmetoder varierer. 
Det er ulik grad av kjennskap til faglige 
retningslinjer, etablerte rutiner og 
prosedyrer. I dag benyttes det også 
mange ulikekartleggingsverktøy i 
tjenestene. Tjenestene ser ut til å være for 

lite koordinerte, dette har blant annet 
betydning for dobbeltarbeid og 
kompetanseflyt.  
Det er også identifisert manglende 
systematikk for tidlig avklaring og 
vurdering når det gjelder forebyggende og 
rehabiliterende tiltak, ernæringsstatus, og 
hensiktsmessig bruk av 
velferdsteknologiske løsninger. 
 
I forbindelse med Plan for helse- og 
omsorgstjenester har det kommet frem at 
pårørende og nettverk i for liten grad blir 
involvert i tjenestetilbudet rundt den 
enkelte bruker. Denne tendensen 
oppleves størst for pårørende til brukere i 
institusjon. Det er igangsatt et arbeid med 
systematisk bruker- og 
pårørendesamarbeid i omsorgsboliger og 
sykehjem.  
 

Tjenesteforløp i kommunen 
Kristiansand kommune har mange ulike 
tilbud og tjenester som må ses i 
sammenheng. En bruker kan samtidig 
motta tjenester fra ulike nivå. Innen hver 
av kategoriene vil det være personer med 
svært ulike bistandsbehov. Mål for alle 
tjenester er å bidra til at brukeren skal bli 
så selvhjulpen som mulig og/ eller utsette 
behov for mer omfattende tjenester. 
Begrepet «omsorgstrapp» som ble brukt 
tidligere, illustrerer ikke dagens 
tjenesterog sammenheng mellom disse på 
en hensiktsmessig måte. Illustrasjonen 
(fig. 12) viser noen hovedgrupperinger av 
sentrale tjenester på ulike nivå, og må ses 
i sammenheng.  Noen av tjenestene 
benyttes i kombinasjon med de ulike 
nivåene. Dette gjelder eksempelvis 
fastlegetjenester, Øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold ØHD), ergoterapi og 
fysioterapi.  

 
 
1.Eksempel: Seniorsenter, frisklivs- og 
mestringstilbud 
2.Eksempel: Hjemmetjenester, 
hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm 
3.Eksempel: Hjemmetjenester i kombinasjon med 
rehabilitering i institusjon, dagsenter, 
korttidsavdeling 
4.Eksempel: Omsorgsbolig og syke sykehjem  

 

Figur 11 Enkel fremstilling av tjenestetilbudet i 
Kristiansand 
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Forebyggende og helsefremmende 
tjenester 
Kommunen har de siste årene hatt et 
økende fokus på forebyggende og 
helsefremmende tjenester blant annet ved 
å videreutvikle friskliv- og mestringstilbud, 
innføre hverdagsrehabilitering og heve 
kompetansen på hverdagsmestring i 
hjemmetjenester og omsorgsboliger, samt 
prøve ut teknologi med mål økt mestring 
for brukere med kroniske sykdommer [43]. 
 
«Forebygging innebefatter ikke bare å 
forebygge sykdom, men også å mestre 
livet med sykdom og funksjonstap. 
Formålet med en styrking av habilitering 
og rehabilitering er å bidra til en dreining 
av tjenester fra kompenserende tjenester 
til mer tidlig intervensjon og forebyggende 
tjenester. Riktig tidspunkt for oppstart av 
tiltak kan gi god effekt og 
ressursutnyttelse, samt å bidra til å 
forebygge og redusere behovet for 
tjenester senere»[44].   
 
I pasientforløpene er læring- og mestring 
viktige elementer for brukere med ulike 
skader og sykdommer, eller risiko for 
sykdommer. Dette for å legge til rette for at 
flere kan leve bedre med sykdom og 
utsette forverring. Tilbudene bør også 
innrettes slik at det inkluderer familie og 
nettverk. Læring og mestring kan foregå 
både individuelt og i gruppe [45]. 
Primærhelsemeldingen presiserer 
kommunens plikt til å drive pasient- og 
pårørendeopplæring med utgangspunkt i 
helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Formålet med lærings- og mestringstilbud 
er at brukere og pårørende skal [14]:  
• få informasjon, kunnskap og bistand til å 

håndtere sykdom og helseforandringer 
• forebygge eller hindre utvikling av sykdom 

og funksjonsnedsettelse 
• gi støtte til endring av levevaner for å 

fremme fysisk og psykisk helse 
• understøtte pasient og brukers egen 

læringsprosess   
 
 

Fastlegetjenesten og 
privatpraktiserende fysioterapeuter 
Samhandlingsreformen peker på at 
fastlegetjenesten er for dårlig integrert i de 
øvrige helse- og omsorgstjenestene. 
Fastlegene har en nøkkelrolle for å nå 
reformens målsettinger når det gjelder økt 
satsing på helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Fastlegeforskriften 
ble revidert i 2013, og i denne stilles også 
tydeligere krav til fastlegene og 
kommunene.  
 
Fastlegeadministrasjonen gjennomfører i 
dag årlige besøk til byens legesentre der 
en blant annet har fokus på sentrale punkt 
i fastlegeforskriften. Dette arbeidet skal 
videreføres og forbedres med fokus på økt 
samhandling, prioritering og bevisstgjøring 
om  fastlegens rolle i 
kommunehelsetjenesten. Kommunen har 
kontakt med Senter for kvalitet i 
legetjenesten (SKIL) som arbeider med å 
utvikle gode kvalitetssikringssystemer for 
fastlegetjenesten. Ny akuttmedisinforskrift 
stiller økte krav til kompetanse for 
legevaktsleger, bakvakt for turnusleger og 
nye leger, samt krav til samhandling i 
akuttmedisinsk kjede. Legevakten må 
fortsette omstillingsprosessen for å kunne 
innfri disse kravene og sørge for at 
pasientene også blir sikret trygge og gode 
tjenester i akuttmedisinsk kjede.   
 
Fastlegene og privatpraktiserende 
fysioterapeuter er for lite integrert i resten 
av den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Det er i varierende grad 
tilrettelagt for deltakelse fra de aktuelle 
gruppene i tverrfaglig samarbeid. 
Fastlegene har en sentral rolle i å 
forebygge og unngå unødvendige 
innleggelser der konsultasjoner eller 
samarbeid mellom tjenester kan hindre 
dette.  
 
Det er behov for å styrke 
kommunikasjonslinjer og rutiner som sikrer 
overføring av pasientinformasjon mellom 
de forskjellige leddene både i 
kommunehelsetjenesten og til/fra 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med 
samstemming av legemiddellister, og 
kvalitet i epikriser og henvisninger, bør 
prioriteres.  
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Hjemmetjenester  
Kristiansand har over flere år hatt en 
tydelig prioritering av hjemmetjenester, og 
har fortsatt økende fokus på utvikling av 
tjenester til hjemmeboende [8]. Ved 
fortsatt satsning på utvikling av tilpassede 
hjemmetjenester og økt egenmestring, vil 
det være mulig å yte bistand til langt flere 
brukere enn om de samme ressursene ble 
brukt til å etablere og drifte 
institusjonsplasser. Dette vil være sentralt 
for å sikre gode pasientforløp og 
bærekraftige tjenesteforløp. Det er viktig 
også med tanke på kommende 
rekrutteringsutfordringer knyttet til den 
demografiske utviklingen [4]. Satsningen 
på hjemmetjenester er særlig omtalt i 
innsatsområde 2Eget hjem som den 
viktigste arenaen.    

Forflytninger og fleksibilitet mellom 
tjenester 
Helse- og omsorgstjenestene har 
forbedringspotensial på å gi tjenester til 
brukeren der brukeren er, istedenfor å 
flytte brukeren til en ny tjeneste. Det bør i 
større grad benyttes tverrfaglige 
vurderinger ved endring av behov. 
Forbedringsmetoder knyttet til 
pasientsikkerhet må prioriteres, og 
arbeidet med implementering av 
pasientforløpsmetodikk videreføres. 
 
Bruk av korttidsinstitusjoner før og etter 
opphold i sykehus kan gi et oppstykket 
forløp, og flere sårbare overganger, 
korttidsplassene må benyttes når det er 
hensiktsmessig og tjenesten ikke kan gis i 
hjemmet.  Brukerne og deres pårørende 
må også forholde seg til flere ansatte. 
Utover dette vil et mer oppstykket forløp 
stille større krav til administrativt arbeid og 
informasjonsutveksling. Erfaringer fra 
ansatte kan tyde på at det også har vært 
en endring i brukergruppene for 
korttidsinstitusjon og heldøgns omsorg, 
hvor man ser en økende kompleksitet, 
medisinske problemstillinger og personer 
med adferdsvansker i institusjon. Endring i 
brukergrupper i institusjon kan ha 
sammenheng med at en stadig større 
andel får tjenester i egne hjem.  Sektoren 
har behov for mer kunnskap om hva som 
er den mest hensiktsmessige utnyttelsen 

av korttidsplassene, dette må også ses i 
sammenheng med øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold (ØHD).  
 
Det er i mindre grad satt i system hvilke 
vurderinger som bør gjøres når det er 
behov for endring i tjenesten. Dette gjelder 
særlig for personer med komplekse og 
sammensatte behov. Samarbeidet mellom 
hjemmetjenesten og fastlege 
oppleves varierende kvalitetsmessig og 
det er sjelden utarbeidet individuell plan 
eller utpekt koordinator. Ansatte i 
hjemmetjeneste og omsorgsboliger erfarer 
at et mangelfullt samarbeid med fastlegen 
kan ha betydning for at det vurderes 
tidligere overgang fra hjemmetjeneste eller 
omsorgsbolig til institusjonsplass.  
 
For barn og ungdom med 
oppfølgingsbehov, er særlig overgangen 
fra barn til voksen sårbar, hvor det ofte er 
bytte av koordinatorfunksjoner og endring i 
ansvar mellom tjenester, både i 
kommunehelsetjenesten og i 
spesialisthelsetjenesten. Utfordringene er 
beskrevet og det er utarbeidet tiltak for 
spesielt sårbare målgrupper i 
handlingsplan for psykisk helsearbeid, 
rusmiddelpolitisk handlingsplan, 
boligsosial handlingsplan og plan for 
tjenester til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse.  
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ØHD – øyeblikkelig hjelp døgnopphold for 
Lillesand, Birkenes og Kristiansand 
Kommunen skal sørge for tilbud om 
døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 
pasienter og brukere som kommunen har 
mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg 
til, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
(lovdata.no). 

 
Målet med ØHD er å redusere unødvendige 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi et 
tilbud til pasienter som er like godt eller bedre, 
enn det tilbud de ville fått i 
spesialisthelsetjenesten. Tilbudet er for 
pasienter fra 18 år som blir akutt syke og 
trenger behandling og døgnkontinuerlig 
oppfølging, men ikke trenger 
spesialisthelsetjeneste. Pasienten skal være 
tilsett av lege før innleggelse, det skal være en 
avklart diagnose, og det skal foreligge en plan 
for oppfølging.  Det er 12 døgnplasser på 
ØHD, lokalisert til Valhalla helsesenter. 
Avdelingen tilbyr også ambulerende 
sykepleietjeneste til sykehjem i Lillesand, 
Birkenes og Kristiansand kommune. ØHD har 
eget laboratorium og analyserer en god del 
blodprøver selv. September 2016 ble det 
etablert ny legeordning med ansvar for ØHD i 
samarbeid med legevakt. Telemedisinsk 
sentral er organisatorisk lagt under ØHD 
avdelingen med felles leder, og bemannes av 
personale på ØHD. Fra 2017 skal kommunen 
også ha tilgjengelig ØHD tilbud for pasienter 
med sykdommer innen psykisk helse og rus. 

Heldøgns omsorg 
Erfaringer fra ansatte viser at det er 
endring i brukergruppene i institusjon, hvor 
man ser en økende kompleksitet, 
medisinske problemstillinger og personer 
med adferdsvansker. Samtidig oppleves 
det at det er en økende forventning til 
hvilke problemstillinger som ansatte ved 
institusjonene skal håndtere 
selv. Brukergruppene er i endring, og det 
er etablert spesialiserte avdelinger for 
blant annet beboere med Huntingtons 
sykdom og for beboere med store 
utfordringer innen psykisk helse.  
Det må arbeides med hvordan tjenesten 
skal videreutvikles for å sikre rett 
kompetanse og tjenester til brukergrupper 
med sammensatte behov. I denne 
forbindelse er det nødvendig å ha en 
gjennomgang av sykehjemslegenes 
oppgaver og arbeidssituasjon, sett i 

sammenheng med dagens og framtidig 
behov for kompetanse innen eldres helse.  
  
Liggetid i langtidsinstitusjon har stor 
variasjon. Det varierer fra 1 måned til flere 
år, hvor ca. 50 % bor lengre enn ett år på 
langtidsinstitusjon. Dette betyr at det er 
stor variasjon, og at trygghet i livets siste 
fase derfor vil være det viktigste fokuset 
for mange. Ca. 80 % av beboere i 
sykehjem har demens. Det er identifisert at 
det er noe variasjon i tildeling og bruk av 
institusjonsplasser blant annet med 
bakgrunn i geografiske områder, og det er 
behov for mer kunnskap om årsaker til 
denne variasjonen.   
  
Helsedirektoratet arbeider med en egen 
trygghetsstandard som skal være et felles 
rammeverktøy for sykehjem og 
kommuner.Målet er å redusere uønsket 
variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og 
pårørende.  Innholdet bygger på gjeldende 
lovkrav, men legger særlig vekt på forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. Følgende 
fokusområder er framhevet: Ernæring, 
aktiv og meningsfylt tilværelse, og 
lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt [46].  Samarbeid med Livsglede for 
eldre, samt utprøving av aktivitets- og 
nettverkskoordinator på ulike 
omsorgssentre vil være et ledd i arbeidet 
framover. 

Samhandling med 
spesialisthelsetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten og helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen er forankret 
i ulike lovverk, og har ulike oppdrag. Hvis 
ikke kunnskapen om hverandres ulike 
rammebetingelser er godt kjent- og 
anerkjent- av partene, kan dette gi 
utfordringer i samhandlingen og når det 
gjelder avklaring av ansvar- og 
oppgavefordeling. I planarbeidet har det 
kommet fram både eksempler på svært 
godt samarbeid rundt den enkelte bruker, 
og eksempler der samarbeidet ikke 
fungerer like godt. Regjeringen vil 
stimulere til nye arbeidsformer, mer bruk 
av ambulerende virksomhet, tverrfaglige 
team og teknologiske løsninger som 
telemedisin og e-konsultasjoner. 
Hensikten med dette er å bedre 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%c2%a73-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%c2%a73-5
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tilgjengeligheten for pasientene og bidra til 
rett bruk av ressurser og helsepersonell. 
Det legges vekt på arenafleksible tjenester 
og videreutvikling av samhandling med 
kommunehelsetjenesten [23].  
 
 

Det er et etablert samarbeid gjennom 
Overordnet strategisk samarbeidsutvalg 
(OSS) og etablerte fagutvalg innen særlig 
prioriterte områder. I tillegg finnes det i 
utstrakt grad samarbeid om pasientforløp, 
prosjekt og utviklingsarbeid.  

  
 
  Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Fra kompenserende tjenester til tidlig innsats og forebygging 
 Brukerorienterte forløp 
 Fastlegenes nøkkelrolle i pasientforløp 
 Sammenhengende tjenester og uavbrutte forløp 
 Ernæring, riktig legemiddelbruk, aktivitet og mestring 
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3.2 Mål for innsatsområdet- gode pasientforløp  
 Pasientforløpene er forutsigbare for bruker og pårørende, ansatte og 

samarbeidspartnere.  
 Pasientforløp tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og er utformet i samarbeid 

med brukere og aktuelle samarbeidspartnere.  
 Pasientforløpene sikrer at man unngår unødvendige og uhensiktsmessige 

forflytninger mellom tjenestene. 
 Dokumentasjonsrutiner sikrer kommunikasjon og informasjonsflyt mellom overganger 

i helsetjenesten. 
 Kommunen har felles praksis og forståelse for gode pasientforløp, og samarbeider 

med spesialisthelsetjenesten i utviklingen av framtidige pasientforløp. 
 Systematisk samarbeid om pasientforløp mellom fastleger, privatpraktiserende 

fysioterapeuter og de øvrige helse- og omsorgstjenestene.  

3.3 Tiltak  
STRATEGI TILTAK  

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Øke fokus på brukerorientert helsetjeneste hvor brukermedvirkning, samarbeid 
med pårørende og forventningsavklaring er sentralt. 
Kvalitetssikre prosedyrer og rutiner i alle ledd av pasientforløpet.  
 

Etablere bedre struktur, kompetanse og kartleggingsverktøy for tidlig avklaring og 
vurdering av: Forebyggende og rehabiliterende tiltak, ernæringsstatus, 
legemiddelgjennomgang og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologiske 
løsninger. 

M
ESTR

IN
G

,  

A
K

TIVITET O
G

  

D
ELTA

K
ELSE 

Fokus på helsefremmende arbeid og brukerens ressurser er gjennomgående i alle 
tjenester  

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

  

O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om gode pasientforløp, 
kompetanseutvikling, samt utvikling av nye arbeidsmetoder. 

Fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter involveres i arbeidet med 
pasientforløp. 

Det benyttes gjennomgående kartleggingsverktøy for alle tjenester. 

Det arbeides tverrsektorielt for å sikre bedre koordinering av tjenester ved 
overgangen fra barn til voksen. 

Videreutvikle gode tjenestetilbud med utgangspunkt i endrede behov i 
brukergruppa. Det skal også vurderes om det er behov for egne døgntilbud til 
brukere med sammensatte behov.   

K
O

M
PETA

N
SE 

Kartlegging av dagens pasientflyt i helse- og omsorgstjenesten. Utvikle 
kunnskapsgrunnlag med forløpsdata for brukere i dagens tjenester, med vekt på 
potensial for å bo hjemme lenger. 

Øke andelen ansatte som gjennomfører basiskompetanse.  
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4. Koordinerte og tverrfaglige 
tjenester 
 

 
 
4.1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsmuligheter 
 
Koordinerte tjenester 
Personer som har sammensatte og 
langvarige tjenester har rett på 
koordinator. I følge brukere og ansatte 
benyttes koordinator for den enkelte 
bruker i altfor liten grad. Rask iverksetting 
av rehabilitering ser ut til å ha betydning 
for brukerens funksjon over tid, og dermed 
behov for tjenester. Det er vesentlig at 
man unngår brudd i pasientforløp for å 
sikre best mulig effekt for den enkelte 
bruker og tjeneste [47]. Systematisk arbeid 
med koordinerte tjenester i kommunen kan 
se ut til å ha betydning for bruk av 
innleggelser i sykehus, og behov for andre 
helse- og omsorgstjenester [48].  
 
Primærhelsemeldingen understreker 
viktigheten av god samhandling mellom 
fastelegetjenesten og øvrige kommunale 
helse- og omsorgstjenester. I 
videreutviklingen av primærhelsetjenesten 

må tverrfaglighet være et bærende 
prinsipp. Fastlegene har en rolle når det 
gjelder behandling og rehabilitering av 
pasienter som trenger sammensatte og 
tverrfaglige tjenester over tid. Fastlegen 
skal ivareta en medisinskfaglig 
koordineringsrolle og samarbeide med 
andre relevante tjenester 
(Fastlegeforskriften,  paragraf 19). Det bør 
utvikles oppfølgingsteam for pasienter 
med behov for sammensatte og 
koordinerte tjenester der fastlegene har en 
naturlig plass [29].  
 
Tverrfaglig samarbeid er sentralt ved 
behov for koordinerte tjenester. Det 
innebærer at ulike yrkesgrupper utfyller 
hverandre gjensidig for en mest mulig 
helhetlig tilnærming til brukernes behov 
[18]. Den lovpålagte 
koordinatorfunksjonen oppnevnes 
individuelt, og har ansvar for oppfølging av 
den enkelte bruker, samordning av 
tjenestetilbudet og eventuelt samarbeid 
om individuell plan.  Det er viktig å legge til 
rette for koordinering som også omfatter 
private og frivillige aktører der disse er en 
del av tjenestetilbudet til brukerne.  
 
Koordinatorfunksjoner blir i dag opprettet i 
varierende grad i kommunen, samt at 
koordineringen på tvers av virksomheter i 
enkelte tilfeller er mangelfull. Dette kan 
bidra til dårlig utnyttelse av ressurser og 
kompetanse. Innenfor enkelte tjenester er 
det vanskelig å rekruttere gode 
koordinatorer, og forholdet mellom 
Individuell plan (IP) og Individuell 
opplæringsplan (IOP) er uklar og i liten 
grad koordinert. Noen kommuner velger å 
organisere deler av koordinatorfunksjonen 
som spesialiserte brukerrettede 
koordinatorfunksjoner innen ulike 
fagområder, det kan være kreft, barn og 
familie, demens eller andre definerte 
brukergrupper.   
 

Teamorganisering 
Teamorganisering er svært sentralt for å 
sikre koordinerte og tverrfaglige tjenester 
med effektiv ressursbruk.  Planarbeidet 
tyder på at kommunen har følgende 
utfordringer knyttet til dagens 
teamorganisering: 
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• Kommunen har i dag flere ulike 
typer team. Teamene har ulikt 
innhold og struktur.  

• Det er i dag få etablerte team som 
er organisert på tvers av 
virksomheter, sektorer eller 
forvaltningsnivå.  

• Teamorganisering rundt den 
enkelte bruker benyttes i for liten 
grad. 

• Fastlege og/ eller 
privatpraktiserende fysioterapeuter 
er i varierende grad involvert i team 
rundt den enkelte bruker.  
 

Flere land har etablert ulike former for 
oppfølgingsteam. Teamene er tverrfaglig 
sammensatt og har som formål å yte, 
koordinere og tilrettelegge tjenester for en 
definert brukergruppe. Det nevnes også at 
rehabilitering i hjemmet kan organiseres 
gjennom definerte oppfølgingsteam. For 
enkelte brukergrupper kan også 
teamsamarbeid med 
spesialisthelsetjenesten være aktuelt [49].  
 
Etablering av primærhelseteam og 
oppfølgingsteam, tydeliggjøring av 
kommunenes plikt til å drive med pasient- 
og pårørendeopplæring, samt 
hverdagsrehabilitering vil være tiltak som 
kan styrke rehabiliteringsområdet [29].  

Koordinerende enhet  
Lovgrunnlaget for koordinerende enhet er 
beskrevet i forskrift om habilitering, 
rehabilitering, individuell plan og 
koordinator [50]. Forskriften pålegger 
kommunen å ha en koordinerende enhet 
som er en synlig og lett tilgjengelig enhet 
med tilstrekkelig bemanning og 
kompetanse. Det har imidlertid 
fremkommet i løpet av planarbeidet at 
kommunens koordinerende enhet ikke 
fungerer tilstrekkelig, og at rollen til 
koordinerende enhet ikke er tydelig i 
organisasjonen.  
 
Koordinerende enhet skal ha god oversikt 
over kommunens tilbud til brukere med 
behov for habilitering og rehabilitering, og 
skal ha oppdatert informasjon om tilbud til 
brukere. I tillegg må kommunen sikre 
system for tverrfaglig utredning og 
kartlegging av behov [45]. Koordinerende 

enhet har det overordnede ansvaret for 
arbeidet med individuell plan og for 
oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinatorer. Koordinerende enhet har en 
helt sentral rolle i å sikre samhandling på 
tvers av fag, nivåer og sektorer, samt 
vurdering av rett kompetanse til rett tid for 
bruker- og pårørende [50, 51].  
 
Lovgrunnlag koordinerende enhet 
Forskriften beskriver videre kommunens 
ansvar for koordinerende enhet:  
§ 6. Koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering i kommunen 
Det skal finnes en koordinerende enhet for 
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i 
kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 7-3. Den koordinerende enheten skal bidra til 
å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere 
med behov for sosial, psykososial eller 
medisinsk habilitering og rehabilitering. 
 
Mer detaljert beskrivelse av innhold og ansvar 
er beskrevet i veileder for rehabilitering, 
habilitering, individuell plan og koordinator [50].  

Et større ansvar for rehabilitering i 
kommunene 
Som en direkte følge av Opptrappingsplan 
for habilitering og rehabilitering er det 
iverksatt et arbeid nasjonalt for å endre 
definisjonen på habilitering og 
rehabilitering. I følge opptrappingsplanen 
skal ny definisjon i større grad ta høyde for 
rehabilitering i et livsløpsperspektiv, at 
tverrfaglighet ofte kan variere i løpet av et 
rehabiliteringsforløp, samt at 
brukerperspektivet skal styrkes [13].   
 
Dagens definisjon for habilitering og 
rehabilitering  
«Habilitering og rehabilitering er 
tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare 
mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
pasientens og brukerens egen innsats for å 
oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet.» [50] 
 
En endring av definisjonen på habilitering 
og rehabilitering kan få konsekvenser for 
kommunens tilbud og tjenester innen 
fagområdet, samt behov for disse. 
Habilitering blir beskrevet i plan om 
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tjenester til personer med kognitive funksjonsnedsettelser. 
Rehabilitering og habilitering må ses i 
sammenheng. Det er ulike målgrupper, 
men felles metodikk og i noen grad 
samsvarende kompetansebehov [13]. 
Personer med behov for habilitering kan 
også i perioder ha behov for rehabilitering.  
 
Forskrift for habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester gjelder tjenester 
som tilbys og ytes etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven.  
Formålet med forskriften er å sikre at 
tjenestene tilbys og ytes:  

1. Ut fra et pasient- og 
brukerperspektiv, 

2. i eller nærmest mulig pasientens 
og brukerens vante miljø,  

3. samordnet, tverrfaglig og 
planmessig, 

4. i en for pasientens og brukerens 
meningsfylt sammenheng [50].  
 

Lovgrunnlag habilitering og rehabilitering 
Kommunen skal sørge for at alle som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig 
utredning og oppfølging ved behov for sosial, 
psykososial eller medisinsk habilitering og 
rehabilitering. Ansvaret til helse- og 
omsorgstjenesten omfatter også samarbeid 
med andre sektorer. (Helse- og 
omsorgstjenesteloven  paragraf 3-2 Forskrift 
om habilitering og rehabilitering paragraf 1 og 
3.) 
 
 
Rehabilitering skal være ressursorientert 
og ta utgangspunkt i brukerens egne mål 
og ønsker for prosessen. Personene skal 
med hjelp av rehabilitering få mulighet til å 
leve et meningsfullt liv [52]. Mulighet for å 
iverksette forebyggende og rehabiliterende 
tiltak bør alltid vurderes før 
kompenserende tiltak og tjenester 
igangsettes. Regjeringen vurderer om 
lovgivningen skal presiseres for å sikre 
denne vurderingen [13].  
 
I de fleste tilfeller vil trening og oppøving 
av funksjons- og mestringsevne ha best 
effekt når det skjer integrert i dagliglivets 
arenaer som hjem, barnehage, skole, 
dagtilbud, fritidstilbud og arbeidsliv[45]. 

Noen vil i tillegg ha behov for tilbud i 
institusjon for kortere perioder.  
 
Ulike former for rehabilitering i hjemmet er 
en velegnet strategi for å møte det økende 
behovet for pleie- og omsorgstjenester i 
norske kommuner. Ved å arbeide målrettet 
for å gjøre brukeren mest mulig 
selvhjulpen, kan behovet for varig og 
omfattende pleie i mange tilfeller 
reduseres, og behovet for institusjonsplass 
utsettes [53]. Følgende tilbud bør inngå i 
det kommunale rehabiliteringstilbudet: 
Tverrfaglige ambulante team, dagtilbud, 
lærings- og mestringstilbud, 
fysioterapeuter med avtale med 
kommunen, hverdagsrehabilitering, 
rehabilitering med arbeid som mål, 
generell, enkel, døgnrehabilitering 
gjennom korttidsplasser i sykehjem, 
intensivt tilbud i kommunal eller 
interkommunal rehabiliteringsinstitusjon/ 
rehabiliteringsavdeling [45]. 
 

Kommunens rehabiliteringstilbud og 
tjenester 
Kommunen har i dag flere ulike 
rehabiliteringstjenester og tilbud. Følgende 
utfordringer er identifisert:  

• Det oppleves at det er uklare 
vurderingskriterier og forståelse av 
de ulike delene av 
rehabiliteringstjenestene, herunder 
forholdet mellom korttids- og 
rehabiliteringsinstitusjonene.  

• Tjenesten rehabilitering i hjemmet 
blir benyttet i for liten grad. Det kan 
også virke som det er for lang 
ventetid fra vedtak kommer til 
tiltaket iverksettes.  

• Økt fokus på at flere skal få tilbud 
om rehabilitering i eget hjem har 
hatt betydning for at 
brukergruppene med mer 
komplekse og sammensatte 
problemstillinger får tilbud ved 
institusjonene. Dette uten at 
kompetansen har økt tilsvarende. 
Det pekes særlig på behovet for 
tilgjengelig medisinsk faglig 
kompetanse og sosionom.  
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• Lærings- og mestringstilbud bør i 
større grad være en integrert del av 
rehabiliteringsforløp.  

• Endring i forståelse og tillit mellom 
forvaltning og utførere knyttet til 
rehabiliteringstjenestene. 

• Det samarbeides kun i liten grad 
med NAV og voksenopplæring om 
yngre brukere i arbeidsfør alder.  
 

Forholdet mellom de ulike 
rehabiliteringstjenestene er beskrevet i 
rehabiliteringspyramiden (se fig.13). 

Rehabiliteringspyramiden skal også 
illustrere hvordan kommunen ønsker at 
mengden brukere skal fordele seg 
mellom de ulike tilbudene. Det 
nederste trinnet i pyramiden er ikke 
ment som rehabilitering, men skal 
beskrive hvordan helsefremming, 
hverdagsmestring og 
rehabiliteringstankegangen vil være et 
grunnlag for alle tjenester, og alle 
møter med brukere [43].  

 

 
 

Figur 12 Rehabiliteringspyramiden, Helsefremmingsplanen 2013 

Endring i brukergrupper 
 
Koordinerte tjenester retter seg i hovedsak 
mot brukergrupper som har langvarige og 
sammensatte behov. Rehabilitering kan ha 
ulike forløp. I forbindelse med planarbeidet 
er det identifisert forbedringspotensial 
knyttet til koordinering og rehabilitering til 
følgende grupper:  

• Personer som har overlevd kreft og 
har senskader som følge av dette. 
Gruppen er økende i antall [54].  

• Personer som er i arbeidsfør alder 
og har behov for rehabilitering. 
Flere overlever sykdom og skader 
som følge av medisinsk teknologisk 
utvikling. Mange vil ha behov for 
oppfølging resten av livet. 
Økningen i antall mottakere av 
omsorgstjenester i aldersgruppen 
0-66 år er større enn 
befolkningsveksten [55].  

• Personer med ulike sansetap. 
Dette er en økende gruppe som 
må ses i sammenheng med den 
aldrende befolkningen.  

• Personer med sammensatte 
lidelser, rus, psykisk helse og 
somatiske funksjonsnedsettelser. 
Brukergruppen utfordrer i særlig 
grad behov for samhandling på 
tvers av virksomheter og 
forvaltningsnivå når det gjelder  
 
 

• koordinering, kompetanse og 
hensiktsmessig ressursutnyttelse [47].  
Barn kan også ha behov for rehabilitering. 
Det er her vesentlig med et samarbeid på 
tvers av sektorer slik at en sikrer at 
rehabiliteringstjenestene imøtekommer 
barns behov.  
Personer med sykdommer og tilstander 
innen hjernehelse som har behov for 
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øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. 
Behandling og oppfølging stiller krav til 
tverrfaglige og koordinerte tjenester i et 
livsløpsperspektiv, både i 
spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. Personer med 
hjernesykdommer rammer en av tre 
mennesker i løpet av livet [55].  

Kompetanse 
Rehabilitering har tradisjonelt vært et lite 
prioritert fagområde nasjonalt, men er en 
viktig satsning når det gjelder strategisk 
utvikling av helse- og omsorgstjenestene. 

For å kunne tilby mer koordinerte helse- 
og omsorgstjenester er det behov for økt  
kompetanse om koordinering, 
koordinatorfunksjon, teamarbeid og 
tverrfaglig samarbeid.  Det er i varierende  
grad arbeidet systematisk med hensyn til 
samarbeid med pårørende, familier og 
nettverk. Dette gjelder også barn som 
pårørende. Planarbeidet har vist at 
kompetanse på aktivitet, mestring og 
deltakelse i større grad må bli integrert i 
alle deler av tjenesten. Det bør være 
sammenheng mellom satsingen på 
velferdsteknologi og rehabilitering (Se mer 
om kompetansebehov i innsatsområde 6). 

Samhandling mellom forvaltningsnivå 
 
Ansvar og oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten beskrives i noen 
grad i veilederen for habilitering, 
rehabilitering, individuell plan og 

koordinator fra 2015 (se tabell 2). 
Anbefalingen videreføres i 
primærhelsemeldingen og 
opptrappingsplan for rehabilitering [13, 29] 

 

 
Tabell 2 Helsedirektoratets anbefalinger i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.  

 
Fagutvalg somatisk rehabilitering i 
Knutepunkt Sørlandet anbefaler at 
brukergrupper med kroniske sykdommer 
som hovedregel får primærrehabilitering i 
kommunehelse-tjenesten, mens 
brukergrupper som har ervervet skade 

eller akutt oppstått sykdom, bør som 
hovedregel få 
primærrehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. Det vil likevel 
alltid være behov for samhandling innen 
rehabiliteringsområdet, og det vil fortsatt 
være gråsoner mellom tjenester og 



 
44 

 

 

samtidighetsbehov for tjenester fra begge 
forvaltningsnivå  (Notat fagutvalg somatisk 
rehabilitering 01.09.2016). Det er imidlertid 
en utfordring at ansvars- og 
oppgavefordelingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten fortsatt oppleves 
utydelig for brukere og ansatte. 
Tjenestene oppleves å være for lite 
fleksible og tar i mindre grad hensyn til at 
brukeren får tjenesten der det er mest 
hensiktsmessig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Koordinerende enhet utvikles som en sentral funksjon i helse- og omsorgstjenesten 
 Organisasjonsstrukturen utvikles i tråd med behovet for økt teamorganisering og koordinering 
 Fastlegens sentrale rolle i tverrfaglig samarbeid videreutvikles 
 Samhandling innen rehabilitering prioriteres for samarbeid mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten 
 Forebyggende og rehabiliterende tiltak vurderes alltid før andre tjenester iverksettes. 
 Videreutvikle ressursorientert rehabilitering, med utgangspunkt i brukerens egne mål  
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4.2 Mål for innsatsområdet- koordinerte og tverrfaglige tjenester 
 Brukerne opplever at tjenestene er koordinert og målrettet  
 Tjenestene utformes i samarbeid med bruker og pårørende  
 Økt bruk av koordinator for personer med langvarig og omfattende tjenester 
 Helsefremmende og rehabiliterende tiltak blir alltid vurdert før kompenserende 

tjenester iverksettes 

4.3 Tiltak  
STRATEGI TILTAK 

TID
LIG

 
IN

N
SA

TS 

Kommunen skaffer seg oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering i egen 
kommune, og tilbudene videreutvikles på bakgrunn av dette. 

Lage struktur for hvordan helsefremmende og rehabiliterende tiltak alltid vurderes 
før kompenserende tjenester iverksettes.  

M
ESTR

IN
G

, 
A

K
TIVITET O

G
 

D
ELTA

K
ELSE 

Hverdagsrehabilitering videreføres.  
 

Avklare funksjoner, roller og ansvar på tvers av tjenester, for de ulike delene i et 
rehabiliteringsforløp med utgangspunkt i utfordringsbildet lokalt og nasjonal 
opptrappingsplan for rehabilitering.  

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Styrke og videreutvikle koordinerende enhet som beskrevet i forskrift. 

Sette i gang et arbeid for å vurdere om etablerte og framtidige tverrfaglige team kan 
oppfylle kriteriene for å være oppfølgingsteam (jf. primærhelsemeldingen) 
Fastlegens rolle i tverrfaglige team må tydeliggjøres i arbeidet. Arbeidet må ses i 
sammenheng med koordinerende enhet. 

Prøve ut mer systematisk samarbeid med spesialisthelsetjenesten for personer 
innen definerte brukergrupper.  
 

Legge til rette for økt fleksibilitet på tvers av tjenester og virksomheter for å sikre 
bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser.  
 
Sikre at koordinatorfunksjoner og tverrfaglige team, etablert ut fra den enkelte 
brukers behov, benyttes i større grad.  

K
O

M
PETA

N
SE 

Legge til rette for at flere ansatte kan ta utdanning innen helsefremmende og 
rehabiliteringsrettede fag. 

Videreutvikle basiskompetanse som sikrer fokus på helsepedagogikk, aktivitet, 
mestring og deltakelse, rehabilitering, bruker- og pårørendemedvirkning 

Legge vekt på økt kompetanse for å sikre tverrfaglig tilnærming og samarbeid, samt 
prosess- og endringskompetanse. 

Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner om forskning 
på rehabiliteringsfeltet innen aktuelle samhandlingsområder 
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5. Tilbud og tjenester til personer med demens og deres pårørende 
 
I forbindelse med planarbeidet er det valgt å ha et eget innsatsområde om tilbud og 
tjenester til personer med demens og deres pårørende. Dette innsatsområdet vil 
fungere som en selvstendig delplan for demensområdet.  

 

5. 1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsmuligheter 
 
Med økende levealder i befolkningen vil 
antallet personer med demens øke.  I 
2015 kom Demensplan 2020 som er 
regjeringens plan med tiltak på området. 
Planens hensikt er blant annet å bidra til 
økt kunnskap om demens og et bedre 
tjenestetilbud for denne brukergruppen, 
som tar utgangspunkt i brukernes ønsker.  

• Målet med Demensplan 2020 er å 
skape et mer demensvennlig 
samfunn som tar vare på og 
integrerer personer med demens i 
fellesskapet.  

• Større åpenhet og økt kunnskap 
om demens i samfunnet generelt 
og i helse- og omsorgstjenesten 
spesielt. 

• Demensplan 2020 skal bidra til å 
forbedre tjenestilbudet til personer 
med demens og deres pårørende. 

 
Nasjonal faglig retningslinje om demens er 
på høring, og ferdigstilles i 2017. 
Retningslinjen er nettbasert og ser ut til å 

bli et godt verktøy for ledere og ansatte i 
oppfølging av personer med demens og 
deres pårørende. Den legger særlig vekt 
på personsentrert omsorg[56]. 
 
 
 
Hva er demens?  
Forskjellige hjernesykdommer kan føre til 
demens.  
Demens kjennetegnes ved:  
• Kognitiv svikt, som svekker evnen til å 
             erkjenne, oppfatte, huske og tenke 
• Endringer i følelser og personlighet  
• At det blir vanskelig å fungere i 

dagliglivet 
Demens arter seg ulikt fra person til person. 
Men felles for alle er at demens påvirker hele 
livssituasjonen både for de som er syke og 
deres pårørende 
[57] 
 

Forekomst av demens 
Folkehelseinstituttet anslår at det er 
omtrent 70 000 personer, eller 1,4 prosent 
av befolkningen i Norge som har 
demens[58]. I følge Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse bor 
omkring 33 000 av disse i eget hjem. 80 % 
av beboere i sykehjem har demens, og 
minst 10 % av de som mottar 
hjemmetjenester har demens.  
Det er økende antall personer med 
demens som har:  
 

• minoritetsetnisk bakgrunn 
• bakgrunn som rusmiddelavhengige 
• utviklingshemming  

[4] 
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Følgende framskriving av antall eldre personer med demens i Kristiansand er gjennomført i 
forbindelse med Speilmelding 2030 (se fig.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antallet yngre personer med 
demensdiagnose anslås av Aldring og 
helse til å være til 2000-3000, hvilket er 3-
5 % av alle med en demenssykdom. Selv 
om sykdommen er den samme er det 
vesentlig å være oppmerksom på at 
demenssykdommen for yngre personer 
opptrer i en annen livsfase, noe som har 
betydning for behov for oppfølging. 
Personene det gjelder befinner seg som 
regel fortsatt i arbeid, er fysisk aktive og 
deltar i samfunnet. De har et 
omsorgsansvar for barn og ungdom, og 
sykdommen treffer derfor i enda større 
grad hele familien, enn hos eldre. ¼ av  
dem som får en demenssykdom før 65- 
års alder har barn under 18 år når 
sykdommen starter [59]. For Kristiansand 
kommune anslås det på bakgrunn av 
disse tallene å være ca. 40- 50 yngre 
personer med demens i dag. Fram mot 
2040 kan man forvente at også denne 
gruppen øker til 60-70 personer[4]. 

Samarbeid med bruker og pårørende 
Demensplan 2020 legger vekt på at 
personer med demens selv skal være med 
og ta avgjørelser som angår dem. Det må 
derfor i større grad legges til rette for økt 
brukerinnflytelse og brukerinvolvering. For 
pårørende til personer med demens er det 

særlig vesentlig å sikre 
pårørendeinvolvering og støtte, herunder 
informasjon, opplæring, oppfølging, 
koordinering og avlastning [16, 
60]Kommunen har etablert tilbud om 
pårørendeskoler til personer med demens, 
men har ikke hatt fokus på opplæring til 
den aktuelle brukeren, om hvordan lære å 
leve med demens. Ansatte og pårørende 
beskriver at samarbeid med brukere og 
pårørende i varierende grad er satt i 
system. Familie og nettverk utover 
nærmeste pårørende involveres lite. 

Tidlig diagnostisering og systematisk 
oppfølging til hjemmeboende 
Behovet for diagnostisering til rett tid og 
tett faglig oppfølging etter diagnose, er i 
demensplan 2020 beskrevet som en 
hovedutfordring. Videre vil bedre 
tilrettelagte helse- og omsorgstjenester, 
aktivitetstilbud, støtte og avlastning for 
pårørende være avgjørende for svært 
mange[60]. Følgende områder beskrives 
av ansatte og pårørende i helse- og 
omsorgstjenesten i Kristiansand, som det 
må arbeides videre med:   
 

• Sikre tidlig diagnostisering i 
samarbeid med fastlege og 
hukommelsesteamet 

Figur 13 Fremskriving av antall personer med demens i Kristiansand basert på prosentfordeling 
ut fra nasjonale beregninger som presentert tidligere (SSBs MMMM-alternativ) 
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• Systematisk oppfølging av personer 
med demens som bor i hjemmet:  

o Oppfølging ved behov for 
struktur og rutiner i 
hverdagen 

o Legge til rette for aktivitet 
og mestring og tidlig 
utprøving av 
velferdsteknologi 

o Oppfølging av riktig 
kosthold og ernæring 

o Legemiddelgjennomgang 
o Koordinerte tjenester 

• Personer med demens som bor i 
hjemmet har ofte mange ulike 
personer å forholde seg til. Dette kan 
bidra til mindre forutsigbarhet, ulik 
tilnærming og dermed økt forvirring 
hos den enkelte.  

• Dagaktivitetstilbud fungerer godt for 
mange personer med demens, men 
det er for liten kapasitet til at de som 
har behov for det kan benytte 
dagsenter 5 dager per uke.   

• Dagens tilbud til personer med 
demens ser ikke ut til å være 
differensierte nok for å kunne 
imøtekomme behovene for 
framtidens brukergrupper.  

 
Nytt dagtilbud for yngre personer med 
demens 
Dagsenteret skal være et godt sted å være for 
personer med tidlig demensdebut. 
Det skal gi plass til inntil 7 personer hver dag. 
Aktivitetssenteret skal være i helt nyoppussede 
lokaler i fine omgivelser på Kongsgård, og skal 
ha mye fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. 
Planlagt oppstart er 01.06.17. 

 

 

Aktivitet og mestring 

I regjeringens demensplan 2020 legges 
det vekt på aktivitet og mestring for 
brukere med demens. Helse- og 
omsorgstjenestene må bistå personer med 
demens til å mestre eget liv best mulig. 
Dagaktivitetstilbud pekes på som et godt 
tiltak for aktivitet og mestring for brukerne, 
samt støtte og avlastning for de 
pårørende[59]. Eldre personer med 
kognitiv svikt eller demens ser ut til være 
de som kommer dårligst ut når gjelder 
fysisk form. Dette kan tyde på at de er 
mindre fysisk aktive. Jevnlig fysisk aktivitet 
har også for personer med demens 
betydning for selvstendighet i daglige 
aktiviteter [61]. Det bør være et økt fokus i 
døgnomsorgen på å involvere brukeren i 
daglige gjøremål og aktivitetstilbud for å 
skape trivsel, velvære og mening, og bidra 
til at brukeren opplever aktivitet og 
mestring.   
 
Velferdsteknologi kan bidra til økt 
selvstendighet, mestring og trygghet for 
personer med demens. GPS og annen 
lokaliseringsteknologi kan føre til at flere 
personer med demens kan bo hjemme 
lenger og har dermed utsatt behov for 
omfattende helse- og omsorgstjenester 

[21]. Det har vært prøvd ut ulik teknologi 
for målgruppen og denne skal videreføres 
som en del av tjenestetilbudet.   

Rett bruk av institusjonsplasser 
• Kortvarige innleggelser i institusjon 

kan bidra til økt forvirring og 
reduksjon av funksjon. Det bør 
derfor tilstrebes mindre forflytninger 
for brukerne. 

• Det er vesentlig å finne riktig 
tidspunkt for overgang fra hjem til 
heldøgns omsorg, og det kan se ut 
til at personer med demens har 
hatt mindre tjenester i 
hjemmetjenestene før innleggelse i 
heldøgns omsorg enn andre 
brukere.  Det er behov for å finne 
mer ut av hva som er årsaken til 
dette.  

• Ansatte beskriver at det er 
utfordrende å finne rett 
tjenestetilbud til brukere med 
sammensatte behov og 
utfordrende adferd. Det bør 
vurderes behov for kompetanse og 
differensierte tjenester til denne 
brukergruppen.  
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40 omsorgsboliger til personer med demens 
Det etableres 40 omsorgsboliger for personer med demens på Strømme, med virksomme elementer 
fra landsbykonseptet i De Hogeweyk i Nederland. Botilbudet med døgntjenester skal være klare for 
innflytting i slutten av 2019.  Omsorgsboligene bygges som bokollektiv der beboerne får et tilbud 
basert på sine egne liv, erfaringer og behov. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i hjemlige 
omgivelser er kjernen i konseptet. Det nye botilbudet bygges i tilknytning til det eksisterende 
omsorgssenteret og leiligheter på Strømme slik at de til sammen utformer et skjermet område. I 
fellesarealene inne og ute etableres det blant annet butikk, kafé og vandreruter. Det utvikles et 
konsept der både pårørende, nettverk, frivillige og aktører i nærmiljøet kan bidra til å skape en 
hverdag med gode opplevelser for beboerne. 

Kompetanse 
God kompetanse hos ansatte har 
betydning for oppfølging av brukere med 
demens, og økt kompetanse gir økt 
trygghet hos medarbeidere. Et stort antall 
ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 
Kristiansand har gjennomført 
demensomsorgens ABC [62]. Fastlegene 
bør også bli tilført kunnskap og 
kompetanse om demens og følgene for 
brukere og pårørende, med formål om å 
øke samarbeidet om oppfølgingen av  
 
personer med demens. 
Kompetanseheving for sykehjemsleger 
bør gjøres tilgjengelig også for fastlegene. 
Det oppleves likevel at det er stor 
variasjon på kompetansenivået om 
demens hos ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten.  Personer med demens 
møter mange ulike støttepersonell slik som 
sjåfører, merkantile, kantinepersonell o.l., 
som i liten grad har kompetanse om 
demens. Det er også et behov for å øke 
kunnskap og forståelse om demens blant 
befolkningen.  
 
 

Det er identifisert kompetansebehov 
omkring kommunikasjon, smertelindring,  
psykisk helse, aktivitet og deltakelse, samt 
etiske dilemma omkring 
samtykkekompetanse. 
Det forventes nye brukergrupper, hvor det 
er særlig vesentlig at 
kompetansehevingen foregår på tvers av 
tjenester og forvaltningsnivå: Dette gjelder 
brukergrupper med demens med:   

o minoritetsetnisk bakgrunn 
o bakgrunn som 

rusmiddelavhengige 
o utviklingshemming  

 
Enkelte kommuner, blant andre Bergen 
kommune, har valgt å samle kompetanse 
og tilbud til personer med demens og 
deres pårørende ved å etablere et 
demenssenter. Dette er valgt for å øke 
fokuset på denne økende brukergruppen. 
Det legges vekt på kvalitet og økt 
kompetanse, samt mulighet for å benytte 
ressurser og kompetanse innen de ulike 
tilbudene for brukerne og deres pårørende 
[63]. Det bør utredes om Kristiansand 
kommune også bør ha et eget 
kompetansesenter for demens.   

 
Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Demensvennlig samfunn 
 Tidlig diagnostisering  
 Informasjon og opplæring til personer med demens og deres pårørende 
 Systematisk oppfølging av personer med demens som bor i hjemmet  
 Økt kompetanse om demens er gjennomgående i hele sektoren 
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5. 2 Mål for innsatsområdet - tilbud og tjenester til personer med demens og 
deres pårørende 

 Arbeide for å fremme et demensvennlig samfunn 
 Personer med demens og deres pårørende bør være delaktig i utforming av eget 

tjenestetilbud 
 Flere personer med demens kan bo trygt lengre i eget hjem  
 Økt kompetanse om demens blant innbyggere, brukere, pårørende og ansatte 
 Unngå unødvendige forflytninger mellom tjenester  
 Involvere og gi støtte til pårørende  

5. 3 Tiltak 
STRATEGI TILTAK 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Sikre avklaring av rett diagnose så tidlig som mulig i samarbeid med fastlegene og 
Hukommelsesteamet  

Sikre systematisk samarbeid med pårørende og nettverk, samt støtte pårørende til 
personer med demens 

Styrke og videreutvikle tilbud om opplæring og informasjon til personer med demens og 
pårørende til personer med demens 

M
ESTR

IN
G

, 
A

K
TIVITET O

G
 

D
ELTA

K
ELSE 

Sikre at ansatte og ledere i helse og omsorgstjenestene har fokus på brukerens 
ressurser, mestring og aktivitet 

Ta i bruk teknologi for å bidra til trygghet, mestring og selvhjulpenhet 

Øke kapasiteten på dagaktivitetstilbud. 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Utrede etablering av eget kompetansesenter for demens 
 
Videreutvikle samarbeid med Sørlandet sykehus HF angående diagnostisering av 
personer med demens for definerte grupper  

Vurdere forholdet mellom korttidsplasser, dagsenter og tilbud i hjemmet med formål om 
å unngå unødvendige forflytninger for personer med demens 

Sikre at brukere med langvarige og omfattende tjenester får koordinator 

Opprette egne brukerrettede team i hjemmetjenesten med ansatte som går til personer 
med demens, slik at personer med demens får færre ulike ansatte å forholde seg til. 

Mobilisere til økt frivillighet for å møte behovene til personer med demens og deres 
pårørende. 

K
O

M
PETA

N
SE 

Plan for kompetanseheving om demens for ansatte, legges inn som et sentralt punkt i 
utvikling av sektorens kompetansestrategi 

Vurdere behov for endring av tjenesten for å sikre rett kompetanse og tjenester til 
personer med vanskelig adferd.  

Opprette et eget kommunalt fagutvalg for demensfeltet 

Sikre økt kompetanse hos ansatte om demens hos personer med utviklingshemming, 
hos personer med utfordringer knyttet til rusmidler og hos minoritetsetniske grupper. 
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6. Sikre rett kompetanse og håndtere rekrutteringsutfordringen  
 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer som vil ha store konsekvenser for 
framtidig personell- og kompetansebehov. Det å satse på kompetanse er nødvendig for å sikre 
gode og effektive tjenester. Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og 
holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte 
krav og mål [64]. I planperioden vil følgende nasjonale satsninger være sentrale innen 
kompetanseområdet: Demensplan 2020, Velferdsteknologiprogrammet  og 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

 
 
6. 1 Kunnskapsgrunnlag, utfordring 
og utviklingsmuligheter 
 

Kompetanseløft 2020 [65] følger opp både 
Primærhelsemeldingen og Omsorg 2020. 
Kompetanseløft 2020 presenterer seks 
strategier som skal bidra til å sikre at den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 
har tilstrekkelig og kompetent bemanning:  

1. Sikre god rekruttering og stabil 
bemanning av helse- og 
sosialfaglig personell  

2. Sikre at grunn– og 
videreutdanningene har god 
kvalitet og er tilpasset tjenestens 
behov  

3. Heve kompetansen hos de ansatte 
med mål om styrket forskning,  

4.  
5. innovasjon og kunnskapsbasert 

praksis  
6. Legge til rette for tjenesteutvikling, 

teamarbeid og innovasjon  
7. Bidra til god praksis, faglig 

utvikling, større faglig bredde og 
kunnskapsspredning  

8. Bidra til bedre ledelse gjennom 
målrettet satsing på økt 
lederkompetanse 

 

Kunnskapsbasert praksis 
I utvikling av helse- og omsorgstjenestene 
er det sentralt å ta utgangspunkt i 
kunnskapsbasert praksis. 
Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige 
avgjøreser basert på systematisk 
innhentet forskningsbasert kunnskap, 
erfaringsbasert kunnskap og brukers 
ønsker og behov i en gitt situasjon (se 
fig.14). Kunnskapsbasert praksis er 
relevant både i møte med den enkelte 
bruker, som en del av tjenesteutvikling, 
samt som grunnlag for beslutninger i  
utforming av helse- og omsorgstjenesten i 
kommunen [66].  
 

Det er et behov for å styrke tjenestenes 
eget kunnskapsgrunnlag gjennom 
forskning og kunnskapsutvikling [67]. Det 
er lang vei fra forskning til planlegging og 
kunnskapsbasert praksis. Dette gjelder i 

Figur 14 Kunnskapsbasert praksis 
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stor grad implementering av nye 
arbeidsmetoder og utradisjonelle faglige 
tilnærminger. Det vil være hensiktsmessig 
å samhandle med spesialisthelsetjenesten 
om å anvende ny kunnskap som grunnlag 
for praksis.  
 

Kompetansebehov 
Planarbeidet har avdekket at ansatte og 
ledere i helse- og omsorgstjenestene 
opplever behov for økt kompetanse på 
flere områder. Flere av brukerne av 
kommunens tjenester har et mer 
komplekst og sammensatt sykdomsbilde 
enn tidligere, dette stiller særlig krav til høy 
kompetanse knyttet til forebygging, 
behandling, lindrende behandling, og 
rehabilitering.  Dette vil utfordre ledelse og 
organiseringen av tjenestene, samarbeid 
mellom ulike faggrupper, på tvers av 
tjenester og virksomheter.  
 
 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester  
Kristiansand kommune har rollen som 
vertskommune for utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Songdalen 
kommune er samarbeidskommune og ivaretar 
deloppgaver innenfor samfunnsoppdraget. 
Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i 
hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- 
og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og 
implementering av ny kunnskap/nye løsninger 
ut fra nasjonale satsingsområder og lokale 
behov til kommunene i fylket. 
Utviklingssentrene har følgende delmål:  
 
• Utviklingssentrene er pådrivere for 
kunnskapsbasert praksis.  
• Bruker- og pårørendemedvirkning har en 
sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet  
• Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og 
verktøy for å utvikle et lærende miljø og være 
en ressurs i utviklings- og 
implementeringsarbeid for kommunene 
 

Tverrfaglighet 
Faglig omstilling må skje ved å skape 
større faglig bredde med flere faggrupper 
og økt vekt på tverrfaglig arbeid, samt å 
øke andelen personell med 
høgskoleutdanning. Behovet for mer 
koordinering og samarbeid på tvers bør 

møtes med tverrfaglighet på flere nivåer. 
Helse- og omsorgstjenesten er inne i en 
periode med omstilling med sterkere vekt 
på rehabilitering, aktiv omsorg, 
velferdsteknologi, systematisk samarbeid 
med pårørende, gruppemetodikk og 
nettverksarbeid [2, 29]Kristiansand 
kommune har en relativt tradisjonell 
fagsammensetning i sine tjenester, med 
stor andel sykepleiere og 
helsefagarbeidere (tabell 3).  

Sykepl
eiere 

Ergotera
peuter 

Fysioter
apeuter 

Hjelpeplei
ere, 

omsorgsa
rbeidere 

og 
helsefagar

beidere 

Sosialf
aglig 

høysko
leutd. 

467,57 27,01 32,72 703,02 159,61 
Tabell 3 Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenestene, tall for 
Kristiansand kommune, tall fra SSBs statistikkbank.  

Samhandling om kompetanse 
I følge primærhelsemeldingen foreslås det 
en lovfesting av en gjensidig 
veiledningsplikt. Dette betyr at den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 
skal ha en veiledningsplikt overfor 
spesialisthelsetjenesten som tilsvarer den 
veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten 
har ovenfor kommunehelsetjenesten i dag 
[29]. 
 
Framtidig endring i ansvar og 
oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene 
må legge vekt på å sikre 
kompetanseutveksling og overføring.  Det 
vil bli behov for økt 
samhandlingskompetanse som innebærer 
økt kunnskap i koordinering av 
tjenestetilbudet, kommunikasjon og 
tilrettelegging for gode og effektive 
pasientforløp.  Forutsigbar og strukturert 
samhandling omkring pasientforløp vil 
være nyttig for felles kompetanseheving 
og forståelse på tvers.  Felles 
kompetansesatsing innen prioriterte 
samhandlingsområder er sentralt, 
herunder samarbeid om forskning og 
utviklingsarbeid med formål om å få god 
kunnskap om hvilke tilbud og tjenester 
som har god effekt for brukeren. I 
kompetanseutveksling mellom 
kommunene og Sørlandet sykehus HF er 
det særlig lagt vekt på å legge til rette for 
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gjensidige hospiteringsordninger og 
samarbeid om felles kurs og temadager. 

 

  

Områder hvor det er framkommet 
særlige kompetansebehov 

• Brukermedvirkning, samarbeid 
med pårørende, nettverk og 
frivillige, herunder metodikk og 
verktøy knyttet til nettverksarbeid 

• Helsefremmende arbeid, 
helsepedagogikk og mestring 

• Livets siste fase, 
observasjonskompetanse og 
pasientsikkerhet 

• Aktivitet, deltakelse, ernæring, 
rehabilitering og teknologi  

• Samhandling, koordinering og 
tverrfaglig samarbeid 

• Endring- og forbedringsarbeid 
 
Innvandrerhelse 
Kommunen har mangelfull kunnskap om 
innvandrerbefolkningens særlige 
helsebehov [4]. Personer med 
minoritetsbakgrunn benytter i økende grad 
kommunens helse- og omsorgstjenester. 
Mange studier av innvandreres helse viser 
at det er større forskjeller mellom ulike 
innvandrergrupper enn mellom enkelte av 
gruppene og etnisk norske. Det er derfor 
misvisende å si at innvandrerbefolkningen 
som helhet har bedre eller dårligere helse 
enn etnisk norske. Noen sykdommer og 
langvarige helseutfordringer er likevel mer 
utbredt i etniske minoritetsgrupper, som 
bla. diabetes og overvekt [68].  

Tilpasset kompetanse til ulike 
funksjoner  
Helse- og omsorgssektoren skal i perioden 
utarbeide en egen kompetansestrategi 
som beskriver og prioriterer hvilken 
kompetanse sektoren må videreutvikle for 
å møte framtidens utfordringsbilde. I 
kompetansestrategien vil det vurderes 
kompetansebehov knyttet til ulike 
utdanningsnivå, samt vurdere videre 
behov for differensiert kompetanse 
tilknyttet ulike nivå. 
 
Følgende områder er særlig identifisert i 
planarbeidet:  
Ufaglærte: Det er et stort antall ufaglærte i 
sektoren sett i sammenheng med framtidig 

rekrutteringsutfordring kan man ikke 
forvente at antallet nedjusteres vesentlig, 
men heller vil øke i  antall. Opplæring av 
ufaglærte i tjenesten er variabel.  
 
Legetjenesten: Det er behov for å sikre 
medisinskfaglig kompetanse innen fagfelt 
som psykisk helse, rehabilitering og 
geriatri på grunn av økende kompleksitet 
og endrede behov i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten. 
Kompetansehevende tiltak rettet mot økt 
helsefremmende og forebyggende innsats 
i helse- og omsorgstjenestene må også 
omfatte fastlegene.  
 
Lederkompetanse: Dagens ledere har i 
varierende grad erfaring med å lede 
sammensatte og tverrfaglige tjenester. 
Ledere må være pådrivere for 
endringsprosesser for at dette skal lykkes, 
det er særlig vektlagt behovet for prosess- 
og endringskompetanse i ledernivå.  

Benytte eksisterende kompetanse 
Ansatte beskriver at kommunen ikke i 
tilstrekkelig grad benytter tilgjengelig 
kompetanse. De mener at både 
erfaringskompetanse og formell 
kompetanse som den enkelte har i mindre 
grad blir benyttet på arbeidsplassen. Flere 
gir også uttrykk for at det er en utfordring å 
finne ut av hvilken kompetanse som er 
tilgjengelig, og hvordan denne kan 
benyttes.  
 
Kompetansenivå kan også deles inn i 
basiskompetanse og 
fordypningskompetanse:  
Basiskompetanse: Konseptet er nytt og 
under utprøving. I planarbeidet har det blitt 
beskrevet flere områder hvor det er behov 
for basiskompetanse, dette gjelder blant 
annet helsepedagogikk, samarbeid med 
bruker, pårørende og nettverk, aktivitet og 
mestring, livets siste fase (se 
eksempelboks) 

Fordypningskompetanse: Innenfor 
prioriterte områder er det behov for at 
noen har spesifikk kompetanse, en eller 
flere ansatte eller en mindre gruppe 
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ansatte på ulike arbeidssted. Temaer som 
er identifisert vil blant annet være 
livsstilssykdommer og levevaneendring, 
demens, psykisk helse og rus, eldres 
helse, adferdsvansker.  

Basiskompetanse – systematisk 
kompetanseheving 

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om 
systematisk kompetanseheving for ansatte på 
alle utdanningsnivå i helse- og sosialsektoren i 
Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler 
og flere påbyggingsmoduler. Modulene som er 
valgt er følgende: Grunnlagstenkning, 
dokumentasjon og kvalitet, ernæring, 
legemiddelbruk, rus/ psykisk helse, helse og 
sykdom. Innenfor alle modulene skal det 
vektlegges observasjon-, vurdering-, 
kommunikasjon-, dokumentasjon- og 
handlingskompetanse. 

Prioritering av kompetanseheving 
Det er en utfordring å finne tid, rom og 
metodikk for å bygge basiskompetanse og 
fordypningskompetanse. Det er 
begrensede midler for frikjøp slik at 
ansatte kan gå kurs eller ta videre 
utdanning. Helse- og omsorgstjenestene 
er bemannet med en stor andel ansatte 
som jobber i turnus. Dette kan føre til at 
kjent kunnskap ikke når ut til de ansatte, 
og at kunnskapen ikke systematisk 
innarbeides i rutiner og drift.   

Forskning i kommunehelsetjenesten  
Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er forskningssvak og 
kunnskapsgrunnlaget er i stor grad basert 
på erfaring. Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er derfor løftet fram i 
HelseOmsorg 21 som et satsingsområde. 
Det er behov for et betydelig løft for å 
styrke kunnskapsgrunnlaget med sterkere 
innslag av brukerkunnskap og 
forskningsbasert kunnskap. Dette vil være 
viktig både når det gjelder den 
brukerorienterte helse og 
omsorgstjeneste, arbeidsformer og faglige 
tilnærminger. Videre vil det være sentralt 
med mer forskningsbasert kunnskap når 
det gjelder ledelse og organisering, samt 
styring av tjenestene [69].  
 
Tverrfaglighet har i for liten grad vært 
vektlagt i forsknings- og utviklingsarbeidet 

i kommunene. Kommunene har ansvar for 
viktige premisser for innbyggernes liv på 
en rekke samfunnsområder fra fødsel til 
død, og leverer svært sammensatte 
tjenester gjennom ulike livsfaser. 
Forskning på kommunale tjenester vil 
derfor måtte ta hensyn til denne 
kompleksiteten. Kommuner er pålagt å 
medvirke til og tilrettelegge for forskning, 
men kommunene har ikke et formelt 
ansvar for selv å drive aktiv forskning. 
Forskning i kommunen vil være i 
samarbeid med akademiske institusjoner 
som universitet, høgskoler og 
helseforetak. Kommunen har et klart 
behov for å være mer aktiv i arbeidet med 
å definere områder med behov for ny, 
forskningsbasert kunnskap, delta i 
utforming av forskningsprosjekter og i 
noen grad delta aktivt i selve 
forskningsprosessen.  

Rekruttere og beholde ansatte 
Omkring 25 % av årsverkene i 
brukerrettede omsorgstjenester består av 
personell uten helse- og sosialfaglig 
utdanning [67]. Framskrivninger viser at 
det vil være en betydelig underdekning av 
sykepleiere og helsefagarbeidere de 
kommende år. Flere andre faggrupper 
som vernepleiere, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, sosionomer og 
barnevernspedagoger vil imidlertid være 
noe lettere å rekruttere i de 
førstkommende årene, deretter forventes 
det at det vil være mangel på de aller 
fleste helse- og sosialfaglige faggrupper 
[70]. Et nødvendig fokusområde framover 
er også å arbeide for hvordan innvandrere 
med og uten formell kompetanse raskt kan 
tiltre arbeidslivet (jfr. planarbeid om 
flyktning- og integreringsarbeidet i 
Kristiansand kommune).  
 
Planarbeidet har identifisert at det er høy 
gjennomsnittsalder og små 
stillingsstørrelser i flere tjenester. Dette er 
forhold som kan ha betydning for 
kommunens valg av rekrutteringsstrategi 
og iverksetting av tiltak som kan møte 
kompetansebehovet fremover. Sektoren 
trenger, i tillegg til nyrekruttering, oversikt 
over sin kompetansebeholdning for å 
lykkes med en strategisk utnyttelse av 
ressursene som er tilgjengelig. I følge 
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ansatte har kommunen et varierende omdømme som en spennende og 
kompetent arbeidsplass. 
Omdømmebygging vil derfor være sentralt 

i videreutvikling av rekrutterings- og 
kompetansestrategi for sektoren. Som en 

del av rekrutteringsstrategien er det også 
sentralt å jobbe systematisk for å beholde 
ansatte, ved å satse på gode arbeidsmiljø, 
framtidsrettede ledere og fagutvikling. 

Rekrutteringsutfordringene merkes 
allerede til en viss grad i noen tjenester. 
Dette gjelder først og fremst for sykehjem, 
hjemmetjenester og i boliger for 
utviklingshemmede. Det vurderes om en 
annen organisering av særlig 
sykepleietjenesten kan bidra til økt 
kompetanse innen spesifikke områder og 
økt rekruttering. I den forbindelse vil det 
prøves ut ressursteam for heldøgns 
omsorg innen prioriterte fagområder.  

Rekruttering av fastleger til kommunale 
bistillinger er identifisert som en utfordring. 

Kommunen har til nå valgt en organisering 
med flere mindre bistillinger, noe som gjør 
legetjenesten sårbar og lite robust. Det er 
ønskelig å forsøke med sykehjemsleger og 
legevaktsleger i større fastlønnede 
stillinger for å sikre kvaliteten og 
forutsigbarheten i tjenesten. Andre 
kommuner har etablert faste og større 
stillingsprosenter for sykehjemsleger.  
Slike stillinger er imidlertid ikke 
meritterende til spesialistutdanning, noe 
som igjen kan ha betydning for 
rekruttering.  

Rekruttering påvirkes også av infrastruktur 
som tilgjengelig offentlig transport og 
barnehage/skoletilbud, som sikrer 
tilgjengelighet og fleksibilitet, særlig med 
tanke på turnusarbeid. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. 2 Mål for innsatsområdet - sikre rett kompetanse og håndtere 
rekrutteringsutfordringen 
 Helse- og omsorgssektoren har bred og sammensatt kompetanse i samsvar med målgruppens 

behov, og sikrer at det er rett kompetanse på rett sted i organisasjonen. 
 Kristiansand kommune har omdømme som en framtidsrettet, kompetent og inkluderende 

organisasjon.  
 Fastlegenes kompetanse integreres i større grad i den samlede kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  
 Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har heltidsstillinger 
 Styrket forskningsaktivitet i kommunehelsetjenestene og samarbeid med forskningsinstitusjoner 

om innovasjon, forsknings- og utviklingsarbeid innen prioriterte samhandlingsområder.  

Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Utvikle en kompetansestrategi for sektoren 
 Kunnskapsbasert praksis – anvende ny kunnskap som grunnlag for praksis 
 Sikre tverrfaglighet i tjenesten på alle nivå 
 Utarbeide en framtidsrettet rekrutteringsstrategi 
 Heltidsstillinger er hovedregelen ved ansettelser i sektoren 
 Integrere legenes kompetanse i den samlede kommunale helse- og omsorgstjenesten 
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6. 3 Tiltak 
STRATEGI TILTAK  

K
O

M
PETA

N
SE 

Utvikle en kompetansestrategi for sektoren 

Videreutvikle basiskompetanse som gjennomgående kompetansesatsing i sektoren 
innen identifiserte områder.  

Utarbeide systematisk kompetansepakke rettet mot ufaglærte 

Sikre økt kompetanse på innvandrerbefolkningens særlige helsebehov. 

Sikre større grad av tverrfaglighet i tjenestene ved nyansettelser 

Sonelederstillinger og avdelingslederstillinger kan utlyses tverrfaglig for ansatte med 
helsefaglig bachelor utdanning. 

Videreutvikle lederopplæring med tanke på økt kompetanse på tverrfaglighet, 
samhandling og prosess- og endringsarbeid  

Det er behov for å styrke den medisinskfaglige kompetansen innenfor eldres helse, 
helsefremmende arbeid, rehabilitering og habilitering, psykisk helse og rusfeltet.  
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Arbeide for å integrere legenes kompetanse best mulig i den samlede kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 

Etablere større fastlønnede stillinger for sykehjemsleger og legevaktsleger for å sikre 
kvaliteten og forutsigbarheten i tjenesten 

Prøve ut ressursteam for omsorgssentre innen prioriterte fagområder. 

Videreutvikle rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester ved å styrke og kvalitetssikre fag- og tjenesteutviklingsarbeid gjennom 
deltagelse i regionale og nasjonale nettverk. 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner om felles 
kompetanseheving innen nye og prioriterte fagområder. 

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner om hvordan man imøtekommer framtidens 
kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene både i grunnutdanningene og når det 
gjelder tilbud om etter- og videreutdanning.  

Etablere samarbeid med Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder som legger til 
rette for deltakelse i relevante forskningsgrupper og aktiv deltakelse i 
forskningsaktiviteter. 

Etablere samarbeid med spesialisthelsetjenesten med tanke å utvikle felles, framtidig 
rekrutteringsstrategi.  
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7. En organisasjon i endring 
 
«Å skape pasientens helsetjeneste betyr at vi må tenke, handle og organisere 
helsetjenesten annerledes» [29]. Endringer i brukernes behov må være utgangspunkt 
for framtidsrettet tjenesteutvikling på helse- og omsorgsfeltet [2]. 

Behovet for endring og endringsdyktig organisasjon er også begrunnet i samfunnsutviklingen 
hvor nye oppgaver til større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil være aktuelle 
hensyn for planlegging i perioden. For helse- og sosialsektoren er det et prioritert område å 
utøve ledelse som motiverer for utvikling og endring basert på en omforent forståelse av 
behovet for endring. Framtidens ledere må ha evne til å balansere kryssende krav og 
forventninger og samtidig være tydelig og kunne angi en retning for organisasjonen[4].   

 

 
 
7. 1 Kunnskap, utfordring og 
utviklingsmuligheter 
 
Endringsdyktig organisasjon 
Økt kompleksitet på helse- og 
omsorgsfeltet og endringene i 
utfordringsbildet fremover, vil stille krav til 
økt kunnskap om utviklingen og 
kompliserte sammenhenger hos både 
ledere og ansatte. Ressurssituasjonen vil 
endres, kravet til prioritering vil øke og den 
enkelte brukers krav til kommunens 
tjenester vil bli større [4]. Dette øker 
behovet for en fleksibel og endringsdyktig 
organisasjon. Planarbeidet har vist at det 
er varierende forståelse for behovet for 
endring i organisasjonen blant ansatte og 
ledere. Det er vesentlig å opparbeide en 
omforent forståelse av endringsbehovet i 
organisasjonen. Denne må ha forankring 
og utspring hos lederne.  
 
Organisasjonen har behov for kompetanse 
om endringsprosesser og metoder for 
utviklings- og forbedringsarbeid. Det er 
behov for verktøy og metodiske 
tilnærminger i forbindelse med 

omprioritering, effektivisering og 
prioritering på tvers av virksomheter innen 
helse- og omsorgstjenestene. 
Implementering av nye arbeidsformer i drift 
er en utfordring. Dette  
kan henge sammen med varierende 
forankring og forståelse i alle ledd i 
organisasjonen.  For å sikre 
gevinstrealisering ved omlegging av blant 
annet metodiske tilnærminger og 
organisasjonsutvikling, er det viktig at 
spesialisthelsetjenesten og kommunen  
 
vurderer innhold og nivå på de ulike 
tjenestene samlet sett og ser 
konsekvenser av prioriteringer på tvers av 
forvaltningsnivåene. Felles planleggings- 
og utviklingsarbeid med tanke på dette bør 
prioriteres i perioden.  
 
Planarbeidet har avdekket at det er behov 
for mer kunnskap om dagens og 
framtidige brukere av tjenesten, samt 
betydningen av de ulike tilgjengelige tilbud 
og tjenester. Fra både brukere og ansatte 
beskrives det at tildeling og utøvelse av 
tilbud og tjenester er lite fleksibelt og kan i 
mindre grad tilpasses individuelle behov. 
Helse- og sosialsektoren i Kristiansand 
kommune har i stor grad vært preget av en 
kultur for endring. Tillit mellom bestiller- og 
utførerleddet i organisasjonen er 
identifisert som et viktig element i dette [8]. 
Planarbeidet har identifisert en endring i 
tillit og forståelse mellom bestiller og 
utfører på flere sentrale områder. Dette er 
bekymringsfullt. Det er sentralt at 
organisasjonen arbeider systematisk i 
perioden for å bevare og videreutvikle de 
fortrinnene som kommunen har [8].  
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Innovasjon 
For at framtidas helse- og 
omsorgstjenester skal dekke 
befolkningens behov og ta hensyn til både 
sosial og økonomisk bærekraftig utvikling, 
må nye arbeidsmetoder prøves ut og tas i 
bruk. Samarbeid mellom privat, frivillig og 
offentlig sektor er et viktig område for 
videreutvikling med tanke på å skape nye 
løsninger til det beste for brukerne [2].  
 
Utprøving av nye løsninger medfører alltid 
en viss risiko. Resultatene kan bli både 
verre, bedre eller helt andre enn dem man 
forventet. Dette gir en spenning mellom 
utvikling og innovasjon, og tjenestenes 
mål om trygghet [27]. En innovativ helse- 
og omsorgstjeneste må være i stand til å 
vurdere risiko, ta risiko på de rette 
områdene, og sikre gevinstrealisering ved 
nye og smartere måter å utføre oppgaver 
og løse utfordringer på. 
 
Å komme i gang med innovasjon handler 
om å tilegne seg ferdigheter og bygge 
erfaringer underveis. Det finnes en rekke 
verktøy og metoder som egner seg for 
innovasjonsprosesser. Systematisk bruk 
av metodikk for utvikling og innovasjon er 
suksesskriterier for å lykkes.  

Kristiansand- framtidens by 
Framtidens byer er basert på å bo mer 
samlet- kompakt byutvikling, i motsetning 
til byspredning. Kommunal boligpolitikk 
som legger til rette for fortetting og nye 
boligområder i sentrale strøk, gir viktige 
bidrag til en mer effektiv eldreomsorg. Det 
kan gi en gevinst at seniorer flytter til 
universelt utformede leilighetskompleks. 
Dette kan redusere aksjonsradius for 
hjemmebaserte tjenester, men også 
redusere behovet for nye omsorgsboliger 
og sykehjemsplasser [71]. Enkelte 
kommuner etablerer også samarbeid med 
private selskaper som bygger boliger for 
seniorer [4]. Det er viktig å ha god 
kunnskap om bo- og nærmiljø med tanke 
på å finne gode løsninger slik at mange 
kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Kunnskap om hvor den største veksten i 
antall eldre vil finne sted, er et viktig 
utgangspunkt for utvikling av 
framtidsrettede helse- og omsorgstjenester 
og god byutvikling [29].  

 
Helsebyen Eg er et utviklingsarbeid som 
foregår i planperioden. Utviklingsarbeidet 
tar hensyn til innovativ tjenesteutvikling, 
nye samarbeidsstrukturer mellom sentrale 
offentlige og private aktører, samt 
rekruttering og kompetanse i regionen. 

Geografisk samlokalisering av tjenester  
Kunnskap og planlegging med 
utgangspunkt i befolkningsutviklingen og 
flyttemønster i byens seniorbefolkning, blir 
viktig fremover [72]. Samlokalisering av 
tjenester og personell utgjør et potensial 
med hensyn til økt tilgjengelighet for 
brukere, samt bedre bruk av kompetanse 
og ressurser og samhandling mellom de 
ulike personellgruppene. Fysisk nærhet 
har i mange studier vist seg å bedre 
kommunikasjon og samhandling [29].  
 
Hensiktsmessig plassering av 
tjenestesteder kan også ha betydning for å 
redusere transportkostnader og 
unødvendig tid til forflytting.  

Helsehus  
Flere kommuner har etablert egne 
helsehus for å samlokalisere tjenester. 
Dette vil ofte være tjenester som er 
personellintensive, krever høy grad av 
tverrfaglighet og spesifikk kompetanse, 
eller er kommunedekkende tjenester. 
Flere helsehus legger til rette for at 
fastleger og private fysioterapeuter kan 
etablere seg i samme lokaler. I rapport fra 
prosjekt Lokalmedisinske tjenester 
[73]beskrives tjenester det kan være 
hensiktsmessig å samlokalisere. 
Legevakten vil i løpet av noen år trenge 
større og mer hensiktsmessige lokaler, og 
det bør vurderes hensiktsmessig 
samlokaliseringer når det gjelder legevakt, 
øyeblikkelig hjelp- tilbud, korttids/ 
rehabiliteringsplasser, palliativt døgntilbud, 
kommunalt responssenter og 
telemedisinsk sentral mv. Vurdering av 
helsehus og samlokalisering av ulike 
tjenester utredes i løpet av 2017. 
Utredningen sees i sammenheng med 
utviklingen av Helsebyen Eg 
(jf.Kristiansand kommunes 
handlingsprogram 2015-2018).



 
59 

 

 

Teamorganisering 
For å møte brukernes sammensatte behov 
bør teamorganisering av tjenester og 
systematisk oppfølging over tid 
vektlegges. Dette gjelder særlig for 
personer med kronisk og langvarig 

sykdom og brukere med store og 
sammensatte behov.  
 
Etablering av primærhelseteam kan bidra 
til mer koordinerte tjenester, muliggjøre 
større bredde i tjenestetilbudet og bidra til 

riktigere arbeidsdeling mellom 
personellgrupper, og dermed bedre bruk 
av de samlede ressurser. Til 
primærhelseteamene er det tillagt 
forebyggende tilbud, opplæring for brukere 
og pårørende, samt mer systematisk 
oppfølging av prioriterte brukergrupper 
[29]. Fastlegen har en sentral rolle i 
framtidige primærhelseteam. Det er 
beskrevet ulike modeller for etablering av 
primærhelseteam, som i ulik grad vil kreve 
endringer i dagens fastlegeordning og 
finansiering. Kristiansand kommune har 
fått tildelt midler for å utrede hvordan 
primærhelseteam kan være en del av den 
framtidige helse- og omsorgstjenesten i 
kommunen.  
 
Det forsøkes også med ulike former for 
pasientsentrert helsetjenesteteam på tvers 
av forvaltningsnivå rettet mot særlige 
brukergrupper. Formålet er å gi tjenesten 
der brukeren er, og sikre samhandling av 
kompetanse og tjenester fra begge 
forvaltningsnivå [74]. Utprøving og 
iverksetting av ulike former for tverrfaglig 
teamarbeid blir sentralt i perioden for å 
bedre sikre organisering av tjenestene 
som svarer på brukernes endrede behov. 
Behovet for tverrfaglighet, fleksibilitet og 
mobilitet er sentralt. 

Frivillige og private aktører 
Tilrettelegging for mer frivillighet i 
samfunnet vil være et kjennetegn også 

ved en framtidsrettet helse- og 
omsorgsorganisasjon. Det er utviklet en 
nasjonal strategi for frivillighet. Strategien 
skal danne grunnlag for samhandlingen 
mellom statlige og kommunale 
myndigheter og den frivillige aktiviteten på 
helse -og omsorgsfeltet både nasjonalt og 
lokalt [24].  
 
Det er stadig flere private aktører innenfor 
helse- og omsorgsfeltet. Innbyggere 
benytter seg i større grad av ulike private 
helsetjenester. Dette er forhold man må ta 
hensyn til i videreutvikling av framtidens 
helse- og omsorgstjenester, blant annet 
når det gjelder rekruttering og prioritering 
av de totale ressursene på helsefeltet [4]  

Styringsmodeller 
En god styringsmodell omfatter integrert 
styring av produksjon, økonomi og 
forandringsprosjekter som sikrer reell 
framdrift mot oppnåelse av 
organisasjonens målsetting [49, 75]. 
Signaler tyder på at offentlig sektor er i en 
endring fra vekt på resultatorientert ledelse 
til verdibasert og relasjonell ledelse. Dette 
gir seg uttrykk i at flere større kommuner 
prøver ut nye styringsmodeller blant annet 
basert på erfaringere fra tillitsreformen i 
Danmark, men erfaringene så langt ser 
ikke ut til å være entydige. Dette er 
utviklingstrekk som er viktig å følge med 
på og vurdere kontinuerlig i sammenheng 
med kommunens utvikling fremover. 

 
Prioriterte retninger og områder i planperioden 

 Helse- og omsorgstjenesten er kjennetegnet av endringsdyktighet 
 Kompakt byutvikling – ses i sammenheng med utvikling og lokalisering av helse- og 

omsorgtjenestene 
 Brukerorienterte tjenester som utgangspunkt for framtidsrettet tjenesteutvikling  
 Samlokalisering, teamorganisering og utrede helsehus 
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7. 2 Mål for innsatsområdet- en organisasjon i endring 
 Sektoren har en kultur og forståelse for behov for endring hos ledere og ansatte 
 Kommunen bidrar til utvikling av ny kunnskap og tjenestemodeller som fremmer helse 

i befolkningen. 
 Sektoren bidrar med å utvikle og tar i bruk mindre personellintensive arbeidsmetoder  
 Tjenestene er sammenhengende på tvers av virksomheter, sektorer og 

forvaltningsnivå.  
 Teknologi og digitalisering er en integrert del av helse- og omsorgstjenestene 
 Sektorens innovasjonsstrategi inngår i helhetlig innovasjonsstrategi for Kristiansand 

kommune 

7.3 Tiltak  
STRATEGI TILTAK 
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Kommunen vil gjennomføre en utredning om hvordan primærhelseteam kan se ut i 
Kristiansand kommune i 2017 
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Det prøves ut nye arbeidsmetoder som tar utgangspunkt i brukerens ressurser og 
mulighet for mestring og selvstendighet  
 
Det legges vekt på utprøving av teknologi som kan bidra til å frigjøre 
personellressurser 
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 Utvikle prinsipper og kriterier for prioritering på det kommunale helse- og 

omsorgsfeltet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Det igangsettes et arbeid for å utrede etablering av helsehus 
 
Legge til rette for geografisk samlokalisering av tjenester til hjemmeboende for å 
bedre bruk av kompetanse og ressurser på tvers av tjenester og virksomheter.  
Helse- og sosialsektoren bidrar i utviklingen av Helsebydel EG i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og andre sentrale aktører 

Forsterke og forbedre sektorens samarbeid med frivillige 

K
O

M
PETA

N
SE 

Utvikle kunnskapsgrunnlaget ved innsamling og analyse av data som er relevante 
som prioriteringsgrunnlag 

Sektorens innovasjonsstrategi inngår i helhetlig innovasjonsstrategi for Kristiansand 
kommune 

Sektoren har flere ansatte med kompetanse på prosess- og endringsarbeid 
 
Kommunen holder seg orientert om og vurderer erfaringer som framkommer om nye 
styringsmodeller som særlig kan bedre mulighetene for å håndtere kompleksiteten i 
framtidens helse- og omsorgstjeneste  
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Differensiering og dimensjonering av sentrale tjenester  
 
I vurdering av behov for kapasitet, og 
dimensjonering av helse- og 
omsorgstjenesten, er det viktig å påpeke 
hvordan sektorens tilbud og tjenester 
henger sammen og er gjensidig avhengig 
av hverandre. En større andel brukere 
ønsker å bo i eget hjem. Dette kommer til 
uttrykk ved økt antall hjemmeboende 
tjenestemottakere, mens man ikke 
opplever samme endringen innenfor 
langtidsinstitusjon. Endringen tilsier at 
økningen av kapasitet på tjenester i 
planperioden må prioriteres til 
differensierte tjenester til hjemmeboende, 
og det forventes her et behov for økt antall 
ansatte. Dette samsvarer med nasjonale  
 
 
 
 
 
 
 

 
føringer og vedtatt strategi for sektoren, og 
er en forutsetning for å videreutvikle og 
realisere strategien til Kristiansand som 
hjemmetjenestekommune.  
 
Tjenester til hjemmeboende 
Hjemmebaserte tjenester 
På grunn av dreiningen i tjenesten 
forventes det at hjemmebaserte tjenester 
må øke mer enn det som tidligere er 
framskrevet med utgangspunkt i dagens 
tildelingsprofil (se fig. 16). Dette har også 
sammenheng med at flere brukere ønsker 
å bo hjemme så lenge som mulig. 
Samtidig med økningen må man legge til 
rette for en bredere kompetanse og mer 
tverrfaglig kompetanseprofil.  
 
 
 
 

 
Figur 15 Fremskrevet antall mottakere av hjemmetjenester. Figur fra Speilmeldingen.

 

Når det gjelder kommunale fysioterapeuter 
og ergoterapeuter ligger Kristiansand 
kommune omtrent på gjennomsnittet for 
kommuner det er naturlig å sammenligne 
seg med [76]. Det har vært en økning for 
begge disse faggruppene de siste årene,  

og må ses i sammenheng med 
kommunens satsning på forebyggende 
arbeid og rehabilitering i hjemmet. Det er 
fortsatt behov for å videreutvikle fokus på 
helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende arbeid.  
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TILTAK 

Satsning på hjemmebaserte tjenester er sentralt i perioden, og det forventes et behov for 
flere ansatte. Dette må særlig ses i sammenheng med den aldrende befolkning og 
geografiske områder hvor det blir flere eldre. Framskrivning av hjemmebaserte tjenester må 
vurderes videre. Det må særlig tas høyde for:  

• Differensierte tjenester til hjemmeboende, herunder økt tilgang på rehabilitering, 
tjenester til personer med demens, og lindrende omsorg.  

• Personellsammensetning og tverrfaglighet i tjenestene  
• Ansvar- og oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene 

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter 
Kommunen har kommunalt ansatte fysioterapeuter, og i tillegg 42,5 årsverk med 
driftstilskudd fordelt på 62 privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen bestemmer 
omfanget av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet og er oppdragsgiver for 
fysioterapeuter med driftstilskudd.  Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av 
helse- og omsorgstjenesten tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning. Kristiansand 
kommune har per 10 000 innbyggere, 4,7 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med 
driftshjemmel fra kommune. Dette er rett under gjennomsnittet (4,8) for øvrige kommuner i 
ASSS [76].  
 

TILTAK 

Det vil arbeides videre med hva som er tilstrekkelig antall årsverk og riktig dimensjonering av 
fysioterapitjenesten i et langsiktig perspektiv. Dette må ses i sammenheng med:  

• Opptrappingsplan for rehabilitering 
• Ansvar- og oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

 

Medisinskfaglig kompetanse- legetjenesten 
Medisinskfaglige oppgaver i kommunehelsetjenesten utføres i hovedsak gjennom 
fastlegenes virksomhet på allmennlegekontor, i legevakt, ved sykehjem og i kommunens 
samfunnsmedisinske arbeid. Som følge av oppgaver knyttet til en aldrende befolkning med 
sammensatt sykdomsbilde og oppgaver knyttet til kommunenes lovpålagte plikt til å etablere 
plasser for øyeblikkelig hjelp, må kommunene styrke legefaglig tilstedeværelse og 
kompetanse i sykehjemsmedisin og geriatri. Et eget kompetanseområde i sykehjemsmedisin 
for leger er nylig etablert. Det er også foreslått å opprette en ny spesialitet i mottaksmedisin. 
Dette vil være relevant kompetanse også for større enheter som driver kommunal 
øyeblikkelig hjelp. Ny akuttforskrift vil medføre behov for oppjustering av den delen av den 
akuttmedisinske kjeden som er kommunens ansvar. Særlig vil dette få konsekvenser for 
dimensjonering og organisering av legevakt [4].  
 
Fastlegen vil ha en sentral rolle i kommunens ansvar for en aldrende befolkning. 
Framskriving av behovet for fastleger må ta hensyn til flere faktorer som har betydning for 
forbruksmønster, blant annet hvordan dette kan forventes å variere med hensyn til 
kjønnssammensetning fremover [77]. Flere hjemmeboende eldre og en demografiutvikling 
som gir økt forekomst av komplekse sykdomsbilder og kognitiv svikt, vil også øke behov for 
hjemmebesøk fra fastlegene. Det krever videreutvikling av hensiktsmessig samhandling 
mellom hjemmetjeneste og fastlege.  
 
Kristiansand har de siste årene opprettet en ny fastlegehjemmel per år. Gjennomsnittelig 
lengde på pasientlistene og befolkningens behov for legetjenester har stort sett vært stabilt. 
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Begge disse forutsetningene er i ferd med å endres. Det er en tendens til at nye leger ønsker 
færre pasienter på listen og mer ordnet arbeidstid. Utviklingen i pasientgruppens 
sammensatte behov, og dermed behovet for samarbeid og koordinering med andre helse- og 
omsorgstjenester, er tidkrevende. Dette begrenser det antallet pasienter den enkelte lege har 
kapasitet til å følge opp. For å sikre økt samarbeid og koordinering med øvrige tjenester, 
samt deltakelse i tverrfaglige team, må fastlegekapasiteten øke med mer enn en hjemmel 
per år i årene fremover. Omfanget dette gjelder må justeres i takt med endringer i oppgaver, 
organisering og rammebetingelser.  
 
Fastlegeordningen er viktig med tanke på eldres muligheter til å bo hjemme så lenge som 
mulig, selv med funksjonsnedsettelser som krever tett medisinskfaglig oppfølging. Det er 
nødvendig at fastlegenes arbeidsoppgaver i sterkere grad integreres i den øvrige helse- og 
omsorgstjenesten for å kunne gi et helhetlig tilbud til befolkningen fremover. Behovet for 
hjemmebesøk vil øke mest i aldersgruppen eldre over 80 år. Det er sannsynlig at man i 
dagens praksis har et underforbruk av disse tjenestene, noe en nærmere beregning må ta 
hensyn til. Hensiktsmessig utrykking vil kreve en riktig dimensjonering og innretning på de 
medisinskfaglige ressursene i kommunehelsetjenesten [4].  
 

TILTAK 

Det vil lages en framskrivning for å vurdere behov for framtidig legetjeneste herunder 
fastlegekapasitet. Framskrivningen må ta høyde for følgende områder:  

• Endringer i oppgaver, organisering og rammebetingelser.  
• Behov for hjemmebesøk fra fastleger og legevakt 
• Samarbeid, koordinering og deltakelse i tverrfaglige team 
• Akuttmedisinforskriften og fastlegeforskriften 

 
 

Dagtilbud 
I planarbeidet har man vurdert behovet for utvidelse av dagtilbud til å også gjelde kveld og 
helg. Dagtilbud er viktig for å legge til rette for at flere kan bo hjemme så lenge som mulig. 
Det er identifisert at dagtilbud er et av flere tilbud som må økes tidligere enn først antatt for at 
en større andel kan bo trygt i eget hjem. De fleste av dagens brukere av dagtilbud har 2- 3 
dager per uke, men det er i større grad behov for å gjøre dagtilbudet tilgjengelig for flere 5 
dager per uke. Dette vil gi en økt forutsigbarhet og sammenheng i tjenestetilbudet.  
 
Ved tidligere beregning ( gjort i forbindelse med utredning av dagsenter 2014) av behov for 
plasser i framtiden, tok man utgangspunkt i at dagens antall dagsenterplasser var dekkende 
for behovet. Man tok her ikke høyde for behovet for at flere trengte plasser 5 dager pr uke. 
Forholdet mellom dagens antall plasser og befolkningsgruppen over 67 år kan være modell 
for å beregne fremskrevet behov. Økningen i gruppa 67+ vil være på 37 % fra 2014 til 2026. 
Den forrige beregning tilsa at med samme prosentvise økning i dagsenterplasser vil det i 
2026 være behov for 176 plasser - en økning på 47 plasser fra dagens antall.  
 
I forbindelse med etablering av 40 nye omsorgsboliger på Strømme vil kapasiteten økes med 
28 nye plasser i 2019.  
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TILTAK 

 
Etablering av nytt dagtilbud må framskyndes, og kapasiteten i dagtilbud må økes tidlig i 
planperioden.  

• Økning i dagtilbud må også ses i sammenheng med en eventuell systematisering av 
aktivitetstilbud i omsorgsboliger, da beboere i omsorgsboliger også i dag er brukere 
av dagtilbud.  

• Det må vurderes videre hvordan man raskest mulig kan øke kapasiteten i dagtilbud.  
 

Korttidsplasser 
Korttidsplasser har som hovedfunksjon å bidra med utredning, behandling og rehabilitering 
av 
hjemmeboende. I tillegg kan korttidsplasser være avlastning for å bedre hjemmeboende og 
pårørendes livssituasjon. Korttidsplasser kan hindre uhensiktsmessige sykehusinnleggelser 
og sikre nødvendig oppfølging og rehabilitering i etterkant av sykehusbehandling. Plassene 
må sees i sammenheng med tilbudet om kommunal øyeblikkelig hjelp. 
 
Kommunen har i dag institusjonsplasser til 18 % av befolkningen over 80 år. 471 av 619 
plasser (76 % av alle liggedøgn) benyttes av brukere over 80 år. 107 av disse plassene er 
korttidsplasser, det vil si 
17 % av totalt antall institusjonsplasser. Kommunen kan redusere omfanget av 
langtidsinstitusjonsplasser og bygge opp hjemmebaserte tjenester som setter folk i stand til å 
bo hjemme så lenge som mulig. Dette forutsetter at antallet korttidsplasser er riktig 
dimensjonert [78].  
 

TILTAK 

 
Antallet korttidsplasser har fram til nå økt proporsjonalt med langtidsplasser for å legge til 
rette for at flere kan bo hjemme lenger. Videre forventes det at behovet for korttidsplasser 
øker noe mer enn behovet for langtidsplasser.   

• Behovet for antall korttidsplasser må vurderes videre i sammenheng med utredning 
av helsehus og planlegging av nytt sykehjem i 2025.  

 

Heldøgns omsorg 
En utbygging av institusjonsplasser på et for tidlig tidspunkt gir lett forskyvninger i nivået på 
Tjenestetilbudet. Man risikerer å ikke ha tilgjengelige institusjonsplasser når den store 
økningen i behovet kommer [4, 79]. Det er derfor vesentlig å finne riktig tidspunkt for bygging 
av tilbud innen heldøgns omsorg, omsorgsboliger og sykehjem.  
 
Det er tidligere vedtatt at det skal bygges 40 nye omsorgsboliger på Strømme ((jf. sak om 40 
nye omsorgsboliger 24.05.16). Disse vil være klare for innflytting i 2019. Behovet for nye 
langtidsplasser vil derfor utsettes ytterligere. I forbindelse med utbyggingen av 
omsorgsboliger ble det gjort framskrivninger som vil oppdateres årlig med rullering av 
kommunens handlingsprogram.   
Planarbeidet har vurdert hensiktsmessig tidspunkt for bygging av nytt sykehjem sett i 
sammenheng med tilgjengelig framskrivninger, endring i brukerens ønsker, utvikling i helse- 
og omsorgstjenestene, og nye arbeidsmetoder. Det anbefales på bakgrunn av de nevnte 
elementene at det planlegges for at nytt sykehjem er klart for innflytning i 2025. Anbefalingen 
innebærer imidlertid usikkerhetsmomenter som gjør at mer presise anbefalinger vil komme i 
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sammenheng med handlingsprogrammet i 2018. I planlegging av dette må det også 
vurderes behov for flere korttidsplasser. 
 
Kristiansand kommune har en lavere dekningsgrad når det gjelder legetjenesten ved 
sykehjem enn kommuner en sammenlikner seg med, jf. utfordringsbildet i 
handlingsprogrammet for Kristiansand kommune 2015-2018 [4]. Det må arbeides med 
hvordan tjenesten skal videreutvikles for å sikre rett kompetanse og tjenester til 
brukergrupper med sammensatte behov. I denne forbindelse vil det være nødvendig å ha en 
gjennomgang av sykehjemslegenes oppgaver og arbeidssituasjon, sett i sammenheng med 
dagens og framtidig behov for kompetanse innen eldres helse. 
 

TILTAK 

 
• Det bygges 40 nye omsorgsboliger som er klare til innflytting i 2019. 
• Ut fra dagens kunnskap anslås det å være behov for et nytt sykehjem på ca. 100 

plasser som er klart for innflytting i 2025. Anbefalingen innebærer imidlertid 
usikkerhetsmomenter som gjør at mer presise anbefalinger vil komme ved rullering av 
handlingsprogrammet i 2018. 

• Riktig dimensjonering av sykehjemslegetjenesten må vurderes ytterligere. 
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Plan for de kommunale legetjenestene i Kristiansand kommune 
 
Sammendrag 
 
Administrasjonen fremlegger med dette en orienteringssak i forhold til de kommunale 
legetjenestene. En redegjør for status for legetjenestene, fremtidige utfordringer og forslag til 
utvikling og forbedring av tjenestene. 
 
Administrasjonen har arbeidet med å lage en egen plan for de kommunale legetjenestene. 
Underveis i planprosessen har en imidlertid sett betydningen og nødvendigheten av å 
tydeliggjøre at legetjenestene inngår som en integrert del av kommunens øvrige helse- og 
omsorgstjenester. I forbindelse med rullering av helse- og omsorgsplan for kommunen, som 
pågår nå, har en vurdert det hensiktsmessig å ta inn legetjenestene som en del av denne. En 
tydeligere integrering av legetjenesten som et sentralt element i primærhelsetjenesten er 
også i tråd med nasjonale føringer. En vil gjøre tilsvarende grep når det gjelder 
fysioterapitjenesten. Denne vil også bli omtalt i helse- og omsorgsplanen. 
 
Kommunen har ansvar for primærhelsetjenesten, herunder fastlegetjenester til befolkningen.  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester inneholder blant annet bestemmelser om 
helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale 
med kommunen. Tjenestene omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som 
ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
Etter loven skal kommunen tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, som 
helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste, samt svangerskaps- og 
barselomsorgstjenester.  
Kommunen skal ha legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk 
nødmeldetjeneste, samt fastlegeordning.  
I de kommunene hvor det ligger fengsler skal kommunen ha tilbud om helse- og 
omsorgstjenester for de innsatte. Dette er tilfellet i vår kommune.  
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et 
helhetlig og koordinert og verdig tjenestetilbud. Kommunen skal sikre tilstrekkelig 
fagkompetanse i tjenestene. 
 
Loven krever at kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver 
kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunelegen skal være medisinskfaglig 
rådgiver for kommunen. 
 
Loven sier at kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og 
sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven.  
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I ASA 4310 mellom KS og Den norske legeforening står det i punkt 6.2: «Kommunen skal 
utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges 
Samarbeidsutvalget (LSU) til vurdering og uttalelse».  
Dette vil bli ivaretatt i rullert helse- og omsorgsplan for Kristiansand kommune. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Helse- og sosialstyret tar saken til orientering. 
 
 

 
Wenche P. Dehli  
Helse- og sosialdirektør Lisbeth Bergstøl 
 Virksomhetsleder Behandling- og rehab. 
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Bakgrunn for saken 
 
Administrasjonen fremlegger med dette en orienteringssak i forhold til de kommunale 
legetjenestene. En redegjør for status for legetjenestene, fremtidige utfordringer og forslag til 
utvikling og forbedring av tjenestene. 
Administrasjonen har arbeidet med å lage en egen plan for de kommunale legetjenestene. 
Underveis i planprosessen har en imidlertid sett betydningen og nødvendigheten av at 
legetjenestene inngår som en integrert del av kommunens øvrige helse- og 
omsorgstjenester. I forbindelse med rullering av helse- og omsorgsplan for kommunen, som 
pågår nå, har en vurdert det hensiktsmessig å ta inn legetjenestene som en del av denne. En 
tydeligere integrering av legetjenesten som et sentralt element i primærhelsetjenesten er 
også i tråd med nasjonale føringer. En vil gjøre tilsvarende grep når det gjelder 
fysioterapitjenesten. Denne vil også bli omtalt i helse- og omsorgsplanen. 
 
Kommunen har ansvar for primærhelsetjenesten, herunder fastlegetjenester til befolkningen.  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester inneholder blant annet bestemmelser om 
helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale 
med kommunen. Tjenestene omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som 
ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
Etter loven skal kommunen tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, som 
helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste, samt svangerskaps- og 
barselomsorgstjenester.  
Kommunen skal ha legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk 
nødmeldetjeneste, samt fastlegeordning.  
I de kommunene hvor det ligger fengsler skal kommunen ha tilbud om helse- og 
omsorgstjenester for de innsatte. Dette er tilfellet i vår kommune.  
 Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et 
helhetlig og koordinert og verdig tjenestetilbud. Kommunen skal sikre tilstrekkelig 
fagkompetanse i tjenestene. 
 
Loven krever at kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver 
kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunelegen skal være medisinskfaglig 
rådgiver for kommunen. 
 
Loven sier at kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og 
sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven.  
 
I ASA 4310 mellom KS og Den norske legeforening står det i punkt 6.2: «Kommunen skal 
utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. Planen skal rulleres og forelegges 
Samarbeidsutvalget (LSU) til vurdering og uttalelse».  
Dette vil bli ivaretatt i rullert helse- og omsorgsplan for Kristiansand kommune. 
 
Planarbeidet rettet mot legetjenestene har avdekket et stadig tydeligere behov for 
samordning og best mulig utnyttelse av de faglige ressursene. Dette har en sikret ved 
kontinuerlig gjennomføring av tiltak det siste to årene. De langsiktige strategiene for å 
videreføre denne utviklingen av legetjenestene vil sikres i helse- og omsorgsplanen. 
  

Tiltak som er gjennomført 
 
Ved legevakten har en etter har etter tilsyn og pålegg vært nødt til å gjøre umiddelbare 
endringer og forbedringer, og en har fått styrket budsjettet på grunn av dette. Det er iverksatt  
et forsøksprosjekt med fast ansatte såkalte «kjøreleger» på kvelds- og nattestid. Disse har 
hovedansvar for utrykning og hjemmebesøk, samt oppfølging til sykehjemmene, Valhalla 
helsesenter og Kløvertun. Tjenesten organiseres via legevakten.  
Kommunen har også i denne perioden opprettet en egen avdeling for øyeblikkelig hjelp 
(ØHD) ved Valhalla helsesenter, noe som har gitt mulighet for forbedringer og endringer 
både i institusjonslegetjenesten og legevaktstjenesten.  
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En har styrket rådgiverressursen i Virksomhet behandling og rehabilitering og har med dette 
fått mulighet til tettere oppfølging og dialog med kommunens fastleger. Det brukes i dag i 
overkant av en stilling som rådgiver og merkantil til oppfølging av fastlegetjenesten. En ser 
allerede nå at samarbeidet er betydelig forbedret. Rådgiver og virksomhetsleder 
gjennomfører årlige besøk ved alle byens legesentre, og begge deltar aktivt i Lokalt 
samarbeidsutvalg (LSU) og møter sammen med kommuneoverlegen i Allmennlegeutvalget 
(ALU).  
 
Sykehjemslegetjenesten er styrket gjennom etableringen av kjørelegestillingene, samarbeid 
med kommunal øyeblikkelig hjelp avdelingen (ØHD), og tilknytning til det medisinskfaglige 
miljøet ved Valhalla helsesenter. En har også økt enkelte stillingsbrøker ved sykehjemmene 
noe. Totalt har en det siste året styrket sykehjemslegetjenesten med 0,5 stilling.  
 

Sentrale utviklingstrekk og nasjonale føringer 
 
I årene framover vil det bli flere eldre, flere av de aller eldste og flere pasienter som vil lide av 
mer enn en kronisk sykdom, de er multimorbide. Flere med alvorlig sykdom vil bo utenfor 
sykehjem, og det vil være begrensede pleieressurser tilgjengelig. Beboerne på 
sykehjemmene vil være sykere. I dag er gjennomsnittsalder ved innleggelse i sykehjem 83 
år, pasientene har 7-9 forskjellige diagnoser og beboerne lever i snitt i ett år etter 
innleggelsen. 
Fremover vil det være flere personer med alvorlige rus- og psykiske lidelser som vil ha behov 
for omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester fordi de lever lengre.  Overføringen 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil 
fortsette. Det er usikkert i hvor stor grad innføring av avstandsbehandling med telemedisin, 
velferdsteknologi, forebygging, mer effektiv rehabilitering og andre endringer i 
arbeidsmetodene, kan dempe presset på tjenestene. Omfanget av pleie og omsorg fra 
familie og andre frivillige vil sannsynligvis ikke øke fra dagens nivå. Dette innebærer en 
relativ nedgang i denne type bistand fordi det blir flere med behov for hjelp.  
 
Nasjonalt er det et mål at helsetjenestene skal innrettes slik at de skal utjevne sosiale 
forskjeller, og det skal satses mer på forebygging og helsefremming. Økt grad av utrygghet 
omkring helse i befolkningen (helseangst), kan gi større etterspørsel etter 
allmennlegetjenester. Økt tendens til å sykeliggjøre alminnelige tilstander kan virke i samme 
retning. Lett tilgang på tester og målinger i egen regi kan gi behov for helsefaglig 
kompetanse for avklaring og videre undersøkelser. Overdiagnostikk og overbehandling er et 
økende problem, samtidig har enkelte grupper i befolkningen et underforbruk av lege- og 
helsetjenester. Til sammen betyr det at vi i dag ikke har et likeverdig helsetilbud til alle.  
 
Legene er sentrale i den kommunale helsetjenesten, som fastleger og ansatte i kommunale 
stillinger som sykehjemsleger, fengselsleger og helsestasjonsleger. Kommunen har også en 
gruppe samfunnsmedisinere som er rådgivere innenfor en rekke lovpålagte områder som 
beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, folkehelsearbeid, forskning, fagutvikling, rus- og 
psykiske lidelser, akuttmedisin og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.   
 
Både allmennleger og ansatte i omsorgstjenestene må være forberedt på å gi gode 
helsetjenester til mange flere pasienter med multimorbiditet. Dette vil sette store krav til 
effektivt samarbeid mellom tjenestene. Så lenge det ikke er funnet effektiv forebygging og 
behandling av demens, vil antallet pasienter med demens øke kraftig. Det er ventet en 
fordobling i antall fra 2010 til 2040, de fleste av disse vil bo hjemme. 
 
Primærhelsetjenestemeldingen (Melding til Stortinget 26(2014-2015)) beskriver en 
kommunehelsetjeneste som på mange områder er «siloorganisert». De forskjellige delene av 
helsetjenesten samarbeider ikke godt nok. Meldingen skisserer en rekke tiltak som skal 
bedre på dette. Tre hovedprinsipper skal ligge til grunn: Bedret kompetanse, bedret ledelse 
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og teamorganisering, bl.a. såkalte primærhelseteam. Primærhelseteamene skal ha 
hovedansvar for helsetjenestene til en avgrenset gruppe av befolkningen,  
Det er usikkert hvorledes teamene skal finansieres og organiseres og hvilken rolle fastlegene 
er tiltenkt. De er derfor ikke nærmere drøftet i denne planen. En vil følge opp dette arbeidet i 
plan- for helse- og omsorgstjenester, og en har fått ressurser til å utrede etableringen av 
primærhelseteam i vår kommune. Dette arbeidet er planlagt å starte opp medio 2017.   
 

Legetjenestene i Kristiansand  
 
Fastlegetjenesten 
Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en fastlege. Alle har rett til å bli satt opp på liste hos 
en allmennpraktiserende lege med driftsavtale med kommunen. Fastlegen skal dekke sine 
pasienters behov for allmennlegetjenester, både innenfor somatisk medisin, psykiatri og 
rusmedisin og medvirke til forebyggende oppgaver.  
 
Kommunens og legenes roller er beskrevet i fastlegeforskriften. Kommunen har et 
overordnet ansvar for kvalitet og brukersikkerhet i fastlegeordningen. Det er ikke utviklet 
egnede verktøy for avgivelse av data til bruk i kvalitetsarbeidet. Kommunen ønsker å 
engasjere seg mer i arbeidet med kvalitet i fastlegetjenesten, og følger det sentrale arbeidet 
med dette tett.  
Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommune og fastleger, mellom fastleger 
og andre tjenesteytere og mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Kommunen har en 
egen dedikert rådgiverressurs som har ansvar for mye av dette arbeidet. Virksomhet 
behandling og rehabilitering har de administrative ansvaret for legetjenestene i kommunen.  
 
Kristiansand har i dag avtaler med 78 fastleger, fordelt på 18 legesentre. De fleste jobber 
fulltidspraksis med åpningstid mer enn de avtalefestede 28 timene i uka. Gjennomsnittlig 
listelengde er 1194. Det er ledig plass på rundt 30 lister til enhver tid. 
 
I dag er samtlige fastleger i kommunen private næringsdrivende. De yter legetjenester 
gjennom en individuell avtale med kommunen. Når en fastlege inngår fastlegeavtale med 
kommunen, er det fire forskjellige funksjoner som skal dekkes:  

 Fastlegearbeid på kontoret og nødvendige sykebesøk til egne pasienter. 

 Inntil 20 % annet legearbeid på sykehjem, helsestasjoner etc.  

 Daglegevakt. 

 Legevakt på kveld, natt og helg. 
 
Primærhelsemeldingen gir signaler om sterkere kommunal styring og ledelse også av denne 
tjenesten. I dag foretar administrasjonen årlige besøk ved hvert legesenter, og gir tilbud om 
individuelle samtaler ved behov.  
 
Målet for både forvaltningen av fastlegeavtalene og arbeidsgiverrollen til kommunen er å 
utnytte og utvikle kompetansen til allmennlegene mest mulig optimalt, slik at befolkningen får 
en best mulig helsetjeneste. Kommunen har ansvar for kvaliteten på det samlede 
helsetilbudet til befolkningen, herunder fastlegetjenesten. Vi har i dag et godt samarbeid med 
fastlegene individuelt, og vi benytter også Allmennlegeutvalget (ALU) og Lokalt 
Samarbeidsutvalg (LSU) på en god måte. En har også et godt og etablert samarbeid med 
legenes tillitsvalgte.  
 
Fastlegenes ansvar og betydning i forhold til den enkelte pasient trekkes frem i alle de 
førende dokumenter som omhandler den kommunale helsetjenesten. 
Samhandlingsreformen, primærhelsemeldingen, forskrift om akuttmedisinsk kjede er 
dokumenter som fremholder fastlegenes ansvar og betydning.  
Fastlegene skal samhandle med mange faggrupper, og det er forventet at de skal delta i 
ansvarsgrupper, på møter med NAV og andre som er engasjert rundt felles pasienter. De 
skal også samarbeide tverrfaglig i egen praksis, med helsesekretærer og andre. 
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Primærhelsemeldingen betoner viktigheten av dette samarbeidet trekker frem viktigheten av 
samarbeid med for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer. 
  
Kristiansand kommune har de siste årene opprettet en ny fastlegehjemmel pr år. 
Gjennomsnittlig listelengde og befolkningens behov for legetjenester har stort sett vært 
stabilt. Begge disse forutsetningene er i ferd med å endres. Yngre leger ønsker kortere lister 
og mer ordnet arbeidstid. Utviklingen i sykdomspanorama og behovet for samarbeid med 
andre helse- og omsorgstjenester er tidkrevende og begrenser antallet pasienter den enkelte 
lege kan klare å gi gode legetjenester.  
Dersom forslagene i primærhelsemeldingen skal gjennomføres, vil det bli behov for flere 
fastleger. For å møte denne utviklingen, må fastlegekapasiteten økes med mer enn en 
hjemmel pr. år i årene framover. Det er ikke mulig å foreslå eksakt hvor mye ny kapasitet 
som må legges inn. Dette må justeres i takt med endringer i oppgaver, organisering og 
rammebetingelser. Kommunens nye kostnader ved opprettelse av en ny hjemmel påløper 
seg til ca. 34 000 kroner pr hjemmel pr år. Dette skal dekke diverse kompensasjoner og 
godtgjørelser som ikke det statlige tilskuddet dekker.  
Behov for nye fastlegehjemler vil vurderes og beregnes i forbindelse med rullering av 
handlingsprogrammet årlig.  
 
Nye fastlegehjemler er til nå blitt plassert på eksisterende legesentre, og legene starter med 
en pasientliste uten pasienter.  
Kommunen skal i følge avtaleverket søke råd i allmennlegeutvalget (ALU)og lokalt 
samarbeidsutvalg (LSU) når nye hjemler skal etableres. Det har til nå vært enighet om 
følgende prinsipper for etablering av nye hjemler: Geografi, antall ledige listeplasser totalt og 
i bydelene, utviklingen i pasienttall i de hjemlene som sist er etablert og at alle fastleger skal 
arbeide i legesentre med minst tre, helst flere leger. Inntil videre vil en følge disse 
prinsippene ved etablering av nye hjemler.  
 

Allmennmedisinsk offentlig arbeid 
 
I tillegg til fastlegetjenesten, har kommunen ansvar for allmennmedisinsk offentlig arbeid. 
Kristiansand kommune har leger i sykehjem, ved Kløvertun og Valhalla helsesenter, ved 
helsestasjoner, ved flyktningehelsetjenesten, i fengselet og ved Lillebølgen.  
     
Legetjenesten ved sykehjem 
Denne tjenesten er hjemlet i sykehjemsforskriften, som sier at hvert sykehjem skal ha lege 
med ansvar for den medisinske behandlingen. Kristiansand har 23 fastleger i bistilling som 
utfører til sammen 3,06 årsverk i kommunens 11 ordinære sykehjem.  
I tillegg har vi en sykehjemsoverlege som har ansvar for rådgivning, veiledning og faglig 
oppfølging av sykehjemslegene.  
Legedekningen har vært stort sett uendret de senere årene, men ble nylig økt med 0,5 
stilling. Dette gjør at kommunen nærmer seg gjennomsnittlig legedekning i sykehjemmene i 
de ti største kommunene i landet (ASSS- kommunene). 
Beboerne på sykehjemmene er blitt betydelig mer syke og skrøpelige med alvorlige 
somatiske sykdommer og demens. De fleste har mellom 7 og 9 diagnoser. Gjennomsnittlig 
liggetid er nå under ett år.  
Sykehjemslegene har rapportert om stort arbeidspress, med akutte oppgaver i tillegg til de 
rutinemessige besøkende ved sykehjemmene. Det har vært vanskelig å få tid til 
pårørendesamtaler, fagutvikling og kvalitetssikring.  
I forbindelse med omlegging av legetjenestene ved legevakten, og videreutvikling av Valhalla 
helsesenter har en styrket sykehjemlegetjenesten. Ansvar for oppfølging av 
sykehjemsbeboerne og pasienter ved Kløvertun og Valhalla utenom dagtid er lagt til faste 
stillinger som «kjøreleger» ved Legevakten.  
 
I plan for helse- og omsorgstjenester vil en skissere hvordan en skal arbeide videre med 
kvalitetsutvikling av sykehjemslegetjenestene. Pr i dag oppgir legene at de får gjennomført 
de oppgavene som fremgår av kommunens instruks for sykehjemsleger. En vil allikevel 
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jobbe videre med kvalitetsheving, blant annet i form av mer kontakt med beboere og 
pårørende og mer aktiv deltagelse i fagutvikling og kvalitetssikring ved institusjonene.   
   
Rehabilitering blir i stor grad et kommunalt ansvar i årene framover, dermed vil Kløvertun 
Rehabiliteringssenter måtte styrkes, også legefaglig. En har pr i dag 0,8 stilling knyttet til 
Kløvertun. Dette er ikke tilstrekkelig. Stilingen må økes til 100 %, slik at en kan ha lege 
tilstede hver dag.  
Pasientene ved Kløvertun er i likhet med beboere på de andre kommunale institusjonene, 
sykere og skrøpeligere enn tidligere. Dette krever god samhandling med kompetansemiljøet 
ved Valhalla. Sykehjemsoverlegen har også ansvar for Kløvertun, og en må videreutvikle 
dette samarbeidet. En ser at det i fremtiden vil være behov for lege med erfaring og 
kompetanse innen rehabiliteringsfeltet.   
 
Helsestasjonslegetjenesten 
 
22 fastleger i bistillinger dekker til sammen vel to årsverk som leger ved helsestasjonene på 
de tre familiens hus. Dette gir svært små stillingsbrøker, og begrenset mulighet for legene til 
å bli en del av det faglige miljøet ved familiens hus. Legene er ansatt i helse- og 
sosialsektoren, men de har sin arbeidsplass i oppvekstsektoren. Legene blir stort sett bare 
brukt til helsekontroller av barna. En har et ønske om å få større stillinger, fordelt på færre 
leger. Det er satt i gang et arbeid med dette.  
Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom har 
nettopp vært til høring.  Høringssvaret konkluderer med at legeressursen i 
skolehelsetjenesten må økes på bakgrunn av retningslinjen, men en har ikke konkretisert 
dette ytterligere. Dersom retningslinjene blir vedtatt, må en sammen med Oppvekst vurdere 
behovet for økte ressurser.   
 
Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere 
 
Kommunen har ansvar for helsetjenester til flyktninger og asylsøkere. Gyldengården 
helsesenter har i dag først og fremst ansvar for førstegangskontrollen av nyankomne 
flykninger og asylsøkere i ordinært mottak.  
Det er satt i gang et eget arbeid med å vurdere behovet for legetjenester innenfor disse 
tjenestene.  
Mandatet for dette arbeidet er å beskrive hovedutfordringene som en ser i arbeidet knyttet til 
de aktuelle målgruppene: asylsøkere (barn og voksne), bosatte flyktninger og 
familiegjenforente, samt bosatte enslige mindreårige. 
I tillegg skal en beskrive hva som er hovedutfordringene når det gjelder det tverrsektorielle 
samarbeidet og samarbeidet med eksterne aktører på feltet.. I tillegg skal det foreslås tiltak 
som sikrer nødvendig samarbeid rundt de ulike målgruppene og tiltak for å utvikle det 
fremtidige helsetilbudet til de ulike målgruppene. Arbeidet skal ferdigstilles innen utløpet av 
juni 2017.     
 
Legevakt og akuttmedisinsk kjede 
 
Det blir store endringer i legevaktarbeidet og den akuttmedisinske kjede framover. Det pågår 
et omfattende utviklings- og kvalitetssikringsarbeid ved legevakten. Ny akuttforskrift og andre 
sentrale pålegg krever omlegging av bemanningsstruktur og håndtering av pasienter som 
oppsøker legevakten.  
Legevaktens lokaler er selv etter ombygging for små med tanke på fremtidig utvikling. 
Utredningen av etablering av et helsehus vil ta opp i seg legevaktens fremtidige behov. 
Organisatorisk ligger legevakten under samme ledelse som de øvrige legetjenestene i 
kommunen, og jobber tett opp mot det medisinske fagmiljøet ved Valhalla helsesenter.  
  
Legevakten prøver nå ut en ordning med fast ansatte leger til å bemanne dag- og 
nattevaktene.  Dette er gjennomført på mange av de andre store legevaktene og erfaringene 
er gode.   
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Ordningen med at Kristiansand legevakt tilbyr legevakttjenester til andre kommuner er 
videreført til 2020. Kristiansand har avtale med Søgne, Songdalen, Lillesand, Vennesla, 
Birkenes og Iveland.  
 
Kommuneoverlegetjenesten 
 
Kommuneoverlegen har lovpålagte oppgaver innen beredskap, folkehelse, smittevern, 
miljørettet helsevern og medisinskfaglig rådgiving til kommunens administrasjon og øvrig 
helse- og omsorgstjeneste.  
Ved siden av kommuneoverlegen er det fem rådgivere (assisterende 
kommuneoverleger/medisinskfaglig rådgiver) som dekker spesialområdene psykisk helse, 
sykehjemsmedisin, legevakt- og akuttmedisin, forskning og utvikling, folkehelsearbeid. 
Dette utgjør 1,7 stillinger i tillegg til kommuneoverlegen. I løpet av få år blir det stor 
utskiftning i teamet og en må da ta stilling til hvorvidt en skal rekruttere samfunnsmedisinere 
med tilsvarende kompetanse som den som fins i teamet i dag.  
. 
Det er behov for mer omfattende rådgiving innen eldremedisin, både til fastlegene og til 
sykehjemmene. Det foreslås derfor å styrke teamet med lege med spesiell geriatrisk eller 
indremedisinsk kompetanse, kombinert med stilling ved Valhalla helsesenter.  
 
I Kristiansand er det en fastlege som behandler mange av de utviklingshemmede. Når denne 
legen om noen år trer ut av sin praksis, faller denne spesialkompetansen bort. Som alle 
andre innbyggere i kommunen, står også denne brukergruppen fritt til å velge fastlege. 
 
En vurderer derfor å opprette en kommunal bistilling der en tilsetter en fastlege med 
kompetanse og interesse for fagfeltet. Legen bør gis anledning til å skaffe seg 
spesialkompetanse. Oppgavene vil være medisinskfaglig rådgivning til både til pasientenes 
fastleger og til kommunalt ansatte som yter tjenester til denne gruppen brukere. 
 
Leger i samfunnsmedisinske stillinger bør være spesialister i samfunnsmedisin, og 
kommunen ønsker å legge til rette for videreutdanning for ikke-spesialister. 
 
Dette er tiltak som vil følges opp i plan for helse- og omsorgstjenester.  
 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
 
Det er i stor grad kommunens fastleger som etterspør spesialisthelsetjenester på vegne av 
kommunens innbyggere. 
Fastlegene henviser pasientene til undersøkelser og utredninger, og en ser en tendens til at 
pasientene i større grad enn tidligere selv etterspør behandling og undersøkelser.  Politisk er 
det gitt klare signaler om en styrket pasientrolle. Pasientenes rettigheter trekkes frem og 
fokuseres på, og pasientene skal i større grad enn tidligere tas med i beslutninger som angår 
deres helse. Ny teknologi gir tilgang til informasjon om sykdom, og en ser at dette øker 
etterspørselen etter helsetjenester både i og utenfor spesialisthelsetjenesten.  
 
Fastlegene er uten tvil helt sentrale i arbeidet med gode og sammenhengende pasientforløp. 
Rollen vil bli enda tydeligere når en etablerer primærhelseteam.  
Fastlegene deltar i ansvarsgrupper og faglige møter rundt sine pasienter, og er helt 
avhengige av god samhandling og kontakt med de øvrige helse- og omsorgsarbeiderne. I 
tillegg arbeider de de tett opp mot NAV, spesialt i forhold til sykemeldte.  
 
Fastlegene er også svært sentrale i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten. Det er i 
kommunene og hos fastlegene pasientene lever mesteparten av sitt liv, og det er derfor viktig 
at fastlegene er godt kjent med, og involvert i behandlingsopplegget når pasientene er 
innlagt. Det er viktig at fastlegene er kjent med planlagt oppfølging, hvilken behandling 
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pasienten har fått og hvem som skal følge opp hva etter utskrivning. Dette er blitt enklere å 
forholde seg til etter at en fikk mulighet for elektronisk kommunikasjon via helsenett 
I den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal en nå implementere systemer for 
pasientforløp, der en via sjekklister og standardiserte rutiner sikrer at helse- og 
omsorgspersonell tar kontakt med fastlegen for samarbeid og videre oppfølging. Innføringen 
ev årlig legemiddelgjennomgang sikrer rutinemessig kontakt mellom hjemmetjenesten og 
legene i forhold til felles pasienter Erfaringene med legemiddelgjennomgang er så langt 
svært positive i vår kommune.  
 
Den kommunale legetjenesten er underlagt samarbeidsavtalene kommunen har med   
helseforetaket. Fastlegene er gjort spesielt oppmerksomme på avtalen om oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom sykehus og kommune, avtalen om prosedyrer for innleggelse av 
pasienter i sykehus, samt avtalen som regulerer samhandlingen rundt utskrivningsklare 
pasienter som har behov for kommunale tjenester. 
 
Fastlegene samarbeider daglig med spesialisthelsetjenesten rundt enkeltpasienter. Dette 
samarbeidet fungerer godt i det daglige, men kan forbedres. Kommunen vil delta aktivt i 
forbedringsarbeidet sammen med representanter for fastlegene.  
 

Viktige elementer som skal utredes ytterligere i helse- og omsorgsplanen 
 
Tverrfaglig samhandling/ primærhelseteam 
 
Primærhelsemeldingen understreker viktigheten av gods samhandling mellom 
fastelegetjenesten og de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. Etablering av 
primærhelseteam er lansert som en mulig løsning på dette. En venter på en tydeligere 
presisering og tydeliggjøring av hvordan primærhelseteamene er tenkt å fungere. 
Kristiansand har fått midler fra Fylkesmannen til å utrede etablering av primærhelseteam i 
kommunen, og planen er å starte dette arbeidet forsommeren 2017.  
 
Rekruttering til kommunale legestillinger og fastlegehjemler 
 
Kommunen jobber aktivt med å rekruttere kompetente og interesserte leger til de kommunale 
bistillingene. Andre kommuner har etablert større og faste stillinger som sykehjemsleger. En 
vil i plan for helse- og omsorgstjenesten utrede denne muligheten i Kristiansand.  
 
Kvalitetsarbeid i fastlegetjenesten  
 
Som ansvarlig for fastlegetjenesten har kommunen ansvar for å på se at tjenesten er av god 
kvalitet. Fastlegeadministrasjonen gjennomfører i dag årlige besøk til byens legesentre, der 
en blant annet har fokus på sentrale punkt i fastlegeavtalen. Dette arbeidet skal videreføres 
og forbedres. En har kontakt med Senter for kvalitet i legetjenesten (SKIL) som arbeider med 
å utvikle gode kvalitetssikringssystemer for fastlegetjenesten.  
 
Kommunale stillinger for fastleger/ etableringsstillinger 
 
En vil vurdere å opprette kommunale fastlegestillinger som kan kombineres med andre 
kommunale legeoppgaver.  
 
Etablering av helsehus 
 
Arbeidet med utredning av et kommunalt helsehus er så vidt igangsatt, og helse- og 
omsorgsplanen vil utdype dette arbeidet ytterligere.  
Legevakten vil i løpet av få år trenge større og mer hensiktsmessige lokaler, og en ser for 
seg en etablering av et helsehus der både legevakt, øyeblikkelig hjelp- tilbud, korttids/ 
rehabiliteringsplasser, kommunalt responssenter for trygghetsteknologi, telemedisinsk 
sentral og fastlegekontor kan legges. 
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Kommuneoverlegetjenesten 
 
Sammensetningen av kommuneoverlegekollegiet og hvilken kompetanse og omfang denne 
tjenesten skal ha, må utredes videre. Demografiske endringer, endret tjenestetilbud og 
overføring av oppgaver innen rehabilitering- psykisk helse og rusfeltet vil kunne påvirke 
sammensetning av kommunelegekollegiet.  
 
Administrasjon av de kommunale legetjenestene 
 
Ansvaret for dette er lagt til Virksomhet behandling og rehabilitering. Dette fungerer greit, og 
synes som en logisk plassering av ansvaret da mange av de tunge medisinske tjenestene 
ligger i denne virksomheten. Arbeidet med oppfølging av legetjenestene er krevende, og en 
bruker i dag mer enn de øremerkede ressurser til dette. En økning av ressursene til arbeidet 
med legetjenestene må vurderes og stipuleres. 
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Tilstøtende planer og meldinger 
 
Plan for tjenester til personer med kognitive funksjonsnedsettelser 2017- 2020 
Planen er retningsgivende for utvikling av tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. 
Planen legger vekt på behov for å avklare ansvarsforhold og sikre samhandling og koordinering på 
tvers av sektorer og tjenester.  
 
Boligsosial handlingsplan 2017- 2020 
Planen er førende for satsinger og prioriteringer i arbeidet rettet mot vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Planen beskriver tiltak på strategisk og operativt nivå som skal bidra til å redusere 
omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet og sikre at flere opplever å ha gode, stabile boforhold. 
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015- 2019 
Planen utgjør kommunens samlede strategi for det rusmiddelpolitiske arbeidet, inkludert 
alkoholpolitiske føringer med utspring i et helse- og sosialfaglig kunnskapsgrunnlag. 
Sentrale målsettinger i planen er økt samhandling og koordinering på tvers av sektorer og tjenester 
og mer kunnskapsbaserte tjenester og rett kompetanse hos ansatte.  
 
Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015- 2019 
Planen er retningsgivende for utviklingen av det psykiske helsearbeidet i kommunen, som skal 
fremme god psykisk helse, selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Innsatsen 
skal være målrettet, faglig fundert, samordnet og skal fortrinnsvis gi et tilbud i brukerens nærmiljø. 
 
Helsefremmingsplanen 2013 
Planen skal bidra til å styrke fokuset på folkehelse, forebygging rehabilitering og helsefremming i alle 
kommunens tjenester. Den foreslår at alle sektorene kan jobbe mer systematisk og kunnskapsbasert 
om folkehelsearbeid. Planen kommer også med anbefalinger om hvordan kommunen kan jobbe mer 
målrettet, systematisk og kunnskapsbasert for å fremme livskvalitet, ansvar for egen helse og 
selvstendighet for mennesker med funksjonssvikt.  
 
Speilmelding 2030 
Speilmelding 2030 beskriver det kommunale utfordringsbildet frem mot 2030, og hvilke 
konsekvenser dette vil ha for kommunens helsetjenester, dette har vært et sentralt 
grunnlagsdokument for arbeidet med Helse- og omsorgsplan.   
 
Frivillighetsmeldingen 
Frivillighetsmeldingen fremhever frivillighet som et sentralt utviklingsområde innenfor helse- og 
sosialsektoren. Helse- og sosialsektoren vil videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner 
om å motivere for økt frivillig innsats inn mot udekkede behov hos sårbare grupper og brukere av 
helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Oppdatert frivillighetsmelding skal legges fram for politisk 
behandling våren 2017 
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Organisering av arbeidet Plan for helse- og omsorgstjenester  

Prosjektorganisering  
Arbeid med plan for helse- og omsorgstjenester har vært prosjektorganisert.  

 

Styringsgruppe 
Helse- og sosialdirektøren, Wenche P. Dehli 
Virksomhetsleder service og forvaltning, Tor Kydland 
Virksomhetsleder behandling og rehabilitering, Lisbeth Bergstøl 
Virksomhetsleder omsorgssentre, Anne Sofie Hellebø 
Virksomhetsleder oppfølging, Inger Ingebretsen 
Virksomhetsleder helsefremming og innovasjon, Anne Aunevik 
Strategisk planrådgiver, Hilde Engenes er bisitter  

Prosjektgruppe 
Prosjektleder, Grete Dagsvik 
Prosjektsekretær, Kristine Jortveit 
Virksomhet Behandling og rehabilitering, tjenesteleder Nina Bjørke 
Virksomhet Behandling og rehabilitering, tjenesteleder Liv Solveig Torsøe 
Virksomhet Omsorgssentre, tjenesteleder Kristin Hakli 
Virksomhet Service og forvaltning, avdelingsleder Tone Ness 
Virksomhet Helsefremming og innovasjon, tjenesteleder Line Eidsvig 
Virksomhet Oppfølgingstjenester, rådgiver Tone Kylland 
Tillitsvalgt, Nancy Gautestad 
Hovedverneombud helse, Nelly Grapendaal 
Brukerrepresentant, Eldrerådet, Randi Roll- Lund/ Grete Wathne 
Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede, Cecilie Skagestad 



Planprosess 
Helse- og omsorgsplanen er utformet med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Det har vært 
innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og kunnskap fra brukere og 
pårørende. Det er gjort en gjennomgang av aktuelle nasjonale dokumenter, lokale planer, sentrale 
rapporter og aktuelle artikler. I planarbeidet har det vært innhentet aktuell statistikk som beskriver 
befolkning, ulike brukergrupper, ansatte og tilbud og tjenester i dagens Helse- og omsorgstjeneste. 
 
For innhenting og bearbeidelse av informasjon har det blitt gjennomført workshops og dialogmøter, 
samt deltagelse i ulike faggrupper og etablerte møtearenaer hvor ansatte og brukere har vært 
presentert. Møtene har vært gjennomført for å etablere en felles forståelse av utfordringsbildet, 
belyse de ulike fokusområdene i mandatet bredt.  
 
Følgende aktører har vært involvert:   

 Kommunale aktører   
- Medlemmer i prosjektgruppe og styringsgruppe har innhentet innspill og bidratt til 

forankring hos de respektive virksomhetene.  
- Planen har blitt presentert og vært i dialog ved virksomhetenes leder- og stabsmøter.  
- Ulike tema i planarbeidet har blitt presentert som utgangspunkt for dialog med 

ansatte fra ulike faggrupper og nivåer i organisasjonen.  
- Innhentet kompetanse og erfaringer fra sentrale nøkkelpersoner 
- Avklaringer og drøftinger med andre sektorer, særlig i forbindelse med pågående og 

planlagt plan- og meldingsarbeid.  

 Eksterne samarbeidsparter:  
- Sørlandet sykehus HF og Universitet i Agder har bidratt inn i planprosessens møter 

og workshops. Innspill fra SSHF har vært innhentet ved presentasjon i somatisk 
klinikk, Kristiansand. Det har også vært arrangert et høringsmøte hvor disse deltok.  

 Fylkeskommunen (videregående opplæring) har vært invitert.  Brukerrepresentanter:  
- Representanter fra brukerorganisasjoner, rådet for funksjonshemmede og eldrerådet 

har vært representert i prosjektgrupper, dialogmøter og workshops. Planarbeidet og 
ulike tema for denne har blitt gjennomgått flere ganger i rådet for 
funksjonshemmede og eldrerådet.  

 
Det har vært gjennomført dialogmøter og workshops på følgende tema:  

 Tjenester til personer med sammensatte utfordringer (rus/somatikk og psykiatri) 

 Demens  

 Framtidens helse- og omsorgstjenester i Kristiansand 2040 

 Framtidens pasientforløp 

 Endring og innovasjon 

 Kompetansebehov i framtidens helse- og omsorgstjenester 

 Endring i funksjon og overganger mellom tjenester 

 Rehabilitering 

 Frivillighet 

Arbeidet med plan for legetjenester 

Prosjektorganisering 

Styringsgruppe og prosjektgruppe 
Første del av arbeidet med plan for legetjenester var organisert med helse- og sosialdirektøren som 
styringsgruppe. Det var opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe hvor leder av ALU og tillitslagt for 



fastlegene deltok og hvor også sykehuset var invitert med i arbeidet. Avsluttende del av planarbeidet 
ble ledet av virksomhet behandling og rehabilitering v/ virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl som har 
ansvaret for kommunens oppfølging av fastlegeordningen.   
 
Prosjektgruppen i siste fase av arbeid besto av:  
Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder, Virksomhet behandling og rehabilitering 
Erling Ytrehus, rådgiver, Virksomhet behandling og rehabilitering 
Ole Strand, tillitsvalgt for fastlegene  
Dagfinn Haarr, kommuneoverlege 
Eirik Abildsnes, ass. Kommuneoverlege 
 

Planprosess  
Virksomhet behandling og rehabilitering var ansvarlige for gjennomføringen av planarbeidet. I 
arbeidet med planen har det vært gjennomført workshops med samarbeidspartnere og ulike møter 
med nøkkelpersoner og ressurspersoner.  
 
I arbeidet med Plan for legetjenester har blant andre følgende vært involvert:  

 Virksomhet Behandling og rehabilitering, ledere, stab og øvrige ansatte:  
- Fastlegeadministrasjonen 
- Korttidsavdelinger, Øyeblikkelig hjelp avdeling (ØHD) og Kløvertun 
- Legevakten 

 Virksomhet Oppfølgingstjenester 

 Virksomhet Service og forvaltning 

 Virksomhet Omsorgssentre - ved omsorgsboliger 

 Virksomhet Helsefremming og innovasjon- ved rådgivere og Frisklivssentralen 

 Fastleger 

 Helsestasjonstjenesten 

 Ungdomshelsetjenesten 
 
Rulleringsarbeidet med plan for legetjenester ble avsluttet i 2016. Det ble i den forbindelse lagt frem 
en sak for helse- og sosialstyret 13.12.2016 som vurderte det hensiktsmessig å integrere utviklingen 
av legetjenestene i den helhetlige helse- og omsorgsplanen (vedlegg 1). Legetjenester, som et 
sentralt element i primærhelsetjenesten, er derfor integrert i samtlige av planens innsatsområder. 
Dette er også i tråd med nasjonale føringer. 
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Møtedato 02.03.2017 Tid  13 - 16   
Møtested Kristiansand kommune, Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring 
 
Tilstede:  

 
Nina Hope Iversen, klinikkdirektør, klinikk somatikk SSHF 
Nina Føreland, Organisasjonsdirektør, SSHF 
Anne Kari Thomassen, Avdelingssjef AFR–Revma, SSHF 
Martin Weisshaar, Avdelingssjef nevrologisk avdeling, SSHF  
Agno L. Vabo Ødegaard, Konst. avdelingssjef, Kirurgiske senger, SSHF 
Per Egeland, avdelingssjef DPS Solvang, SSHF  
Bjørg Dale, Faglig leder for Senter for omsorgsforskning, sør 
Anne Halvorsen, Dekan, Universitetet i Agder 
Janne Brunborg, Seniorrådgiver, Kristiansand kommune 
 
Grete Dagsvik, prosjektleder 
Kristine Jortveit, prosjektsekretær 

 
Observatører i 
møtet:  

Cecilie Skagestad, Rådet For Funksjonshemmede Kristiansand 
Siri Bryn Ottersland, Rådet For Funksjonshemmede Kristiansand 
 

Forfall:  
 

Hilde Engenes, Strategisk planrådgiver, Kristiansand kommune 
Kjetil Juva, Samhandlingssjef, SSHF 

 
Presentasjon fra 
høringsmøtet:  
 Helse-%20og%20om

sorgsplan%20høringsmøte%202.03.17.pdf
 

Innspill  
Tilbakemelding på planarbeid og prosess 
 

 Det kom positiv tilbakemelding både fra representanter fra SSHF og UIA om at det var 
hensiktsmessig å gjennomføre et høringsmøte fremfor kun å sende ut et høringsdokument, 
og be om tilbakemelding på dette. Likevel har  denne måten å gjennomføre høring på,  noen 
begrensninger med tanke på form for innspill.  

 

 SSHF stilte innledningsvis i møtet oppklarende spørsmål, når det gjelder hvordan eksterne 
parter (SSHF og UIA) har vært involvert i arbeidet med Helse- og omsorgsplanen, og pekte 
på betydningen av å bli involvert tidlig i prosessen.  Dette ble forklart av prosjektleder, med 
at SSHF var forespurt om å delta planarbeidet, responsen på henvendelsen kom så seint at 
det ikke var hensiktsmessig å være med i prosjektgruppe, men man ble enige om at 
prosjektsekretariat deltok i ledermøte ved somatisk klinikk ved SSHF, Kristiansand. Det ble 
her lagt fram foreløpig plan og innspillsrunde. Representanter fra både SSHF og UiA har også 



deltatt på dialogmøter underveis i planarbeidet.  
 

 Videregående opplæring ble etterspurt til høringsmøte. Prosjektleder informerte om at også 
videregående skole har vært invitert, men at de ikke har gitt respons på invitasjonen.  

Innspill angående struktur 
 

 Deltagerne i møtet gav tilbakemelding om at det var gjort en god kartlegging av 
utfordringsområdene. Viktige områder har blitt tatt inn.  

 

 Det ble kommentert at graden på konkretisering av tiltakene i Helse- og omsorgsplanen 
varierer. Noen av tiltakene er konkrete, mens andre er mer overordnede.  

 

 Det ble anbefalt at planen blir mer proaktiv, og at dette speiles i tiltakene.  
 
Angående planstruktur ble det gitt råd om at Helse- og omsorgsplanen ville kunne bli lettere å lese 
dersom et felles kunnskapsgrunnlag ble samlet i starten da det er en del av kunnskapsgrunnlaget 
som er felles for hvert innsatsområde. 

Kompetanse  
 

SSHF og UIA etterspurte enda mer fokus på kompetanse og kompetansesammensetning i planen.  
Følgende innspill gitt:  
Det etterspørres en konkretisering i Helse- og omsorgsplanen angående:  

 Det anbefales å se tydeligere på kompetanseprofil 

 Hvordan ser kompetansebildet ut i dag? Det savnes konkrete beskrivelser av hvilke 
faggrupper kommunen har tilgjengelig, i hvilket omfang 

 Presisere kommunens kommende behov for de ulike yrkesgruppene  

 Hva menes med ufaglært arbeidskraft – beskrivelse av hvem dette er 
Kompetanse handler  om å ha riktige folk på riktig sted.  

 Flyktninger og immigranter som en ressurs. Kompetanse handler videre om språk (å kunne 
språket godt) og den sosiale kompetansen.  

 
Videre kom følgende innspill knyttet til kompetanse og kompetanseutveksling: 

 Å ivareta kompetanse:  
Det kan være hensiktsmessig å samle den mer spesialiserte kompetansen for å kunne få brukt 
og dermed ivareta kompetansen videre. Samarbeidspartnerene opplever at de bidrar til å gi 
Samme ansatte opplæring flere ganger, men at den ansatte ikke får praktisert nok til å ivareta 
den nye kompetansen.   

 Sykehuset har plikt til å ha studenter, mens det i kommunene ikke er en slik plikt. Dette ble pekt 
på som en utfordring da forpliktelsene knyttet til studenter er svakere i kommunen.  

 Samhandling om kombinasjonsstillinger- her er det gjort mye gode erfaringer, uten at det er 
tydelige løsninger. 

 UiA har krav til seg om å kunne tilby utdanninger som møter behovet. Det pekes på at 
universitetet i denne sammenhengen er helt avhengige av at kommunen har 
bestillerkompetanse, og gir beskjed om hva som er det kommende behovet. Det er ønskelig at 
planen tydeliggjør hva som er kommunens behov for kompetanse på ulike nivå og derav hva 
som er behovet for utdanning på de ulike nivåene.  

 UIA har videreutdanningstilbud innen noen av de områdene som trekkes frem i Helse- og 
omsorgsplanen som viktig og det er da viktig at kommunen benytter seg at det 
videreutdanningstilbudet som finnes.  Det vises til at det av og til kan være problemer å 
rekruttere fra kommunen også innen områdene som det er fokus på.  



 Samarbeid om kunnskapsoverføring kan oppleves som et arbeid som kommer i tillegg til alt 
annet.  I en vanskelig økonomisk situasjon er det utfordrende å drive med kunnskapsoverføring 
på denne måten.  

Kompetansebehov  

 Tverrfaglighet og brukerfokus  
Det ble nevnt et konkret pilotprosjekt i denne forbindelse: Utvikling av ParkinsonNet som er en 
foregangsmodell innen habiliterings- og rehabliteringsområdet. Parkinsonforeningen er 
involverte i dette prosjektet og engasjerte i gjennomføringen, og har hatt kontakt med SSHF ang 
dette.   

 Endringskompetanse. Forskningsorientert innsikt i endringskompetanse.  

Rekruttering 
 

 Det ble etterlyst mer ambisiøse mål angående rekruttering. Det er en felles utfordring å gjøre 
omsorgssektoren mer attraktiv. Det er viktig både å markedsføre og utvikle disse jobbene i 
omsorgssektoren slik at de ansatte finner jobbene attraktiv, og at de vil bli i jobbene.  

 

 Fra SSHF ble betydningen av dialog og samarbeid presisert. Dette er viktig fordi det er samme 
folk som skal rekrutteres og det er viktig at ikke kommunene og sykehuset er i en lite 
hensiktsmessig konkurranse med tilbud om lønn, arbeidsforhold o.k.  Imidlertid vil en utveksling  
ansatte som velger å jobbe i kommunen/sykehuset noen år, være positivt og en styrke både for 
sykehuset og kommunen.  

 

 I Helse- og omsorgsplanen nevnes det en felles fremtidig rekrutteringsstrategi. SSHF pekte på at 
dette bør presiseres i planen for å beskrive de ulike parters rolle, slik at dette blir et reellt 
samarbei.  Slik det ble fremstilt i høringsmateriellet kunne det fremstå som at sykehuset skal 
hjelpe kommunen med å rekruttere.  

 
SSHF utdanner mange lærlinger, som er en del av samfunnsoppdraget sykehuset har. Disse går i 
dag hovedsakelig til stillinger i kommunen, i I tiden fremover vil behov for personell øke og dette 
vil føre til at også sykehuset kan komme til å trenge helsefagarbeiderne.  

 

 I Sykehuset har man også fokus på det å beholde ansatte.  
Det etterspørres at Helse- og omsorgsplanen i større grad presiserer og konkretiserer følgende 
faktorer for har betydning for å rekruttere og beholde ansatte:   

- Godt arbeidsmiljø 
- Engasjerte ledere 
- Fagutvikling 

Det oppfordres til å også legge inn fokuset på å beholde ansatte, på områder i planen hvor 
rekruttering er beskrevet.  

Felles heltidspolicy 

 Det ble i møtet pekt på betydningen av å bygge en heltidskultur, og at kommunen og SSHF må 
dra i samme retning. Dette er en kultur som er krevende å endre på, og som møter motstand.  
Flere ansatte vil  jobbe for eksempel  80%. Det trengs endring allerede fra studentene kommer. 
Halvdelen av studentene som begynner på sykepleierutdanningen gjør det fordi det gir valg om 
deltid. SSHF har etablert  raineestilling til nyutdannede sykepleiere, til disse forventes det at 
100% stilling er ønsket og forventet fra sykehusets side. Ordningen har ført til at de beste og 
mest motiverte studentene velger dette, og gis god opplæring. Muligheter for videre 
samarbeid: I denne ordningen ligger også nye muligheter for samarbeid med kommune, 
eksempelvis ved at noe av trainee-tiden legge til kommunen. 



 

 Fra sykehusets side anbefales det at ansatte må ha gode grunner for å ikke jobbe heltid.  
Når det gjelder å investere i kompetanseheving anbefales det at utdanningsstipend ikke gis til 
personer som jobber i små/reduserte stillinger.  

 

 Det anbefales videre at det konkretiseres i Helse- og omsorgsplanen hvor stor reserven som 
ligger i deltidsstillingene er.  

 

Samhandling 
 

I møtet kom følgende innspill angående utfordringer knyttet til samhandling generelt:  

 SSHF er et heldøgnstilbud, alle dager i året – kommunen er noe annerledes her. Dette kan gi 
utfordringer for samhandlingen eksempelvis i forbindelse med utskrivning.  

 Samhandling er kun delvis kontrollerbar fordi pasientene velger det som passer dem selv, og hva 
som velges kan være vanskelig å forutse. SSHF pekte på at det er viktig å ha en dialog om både 
tilsiktet og utilsiktet samhandling.  

Samhandling-  Rehabilitering  

 SSHF gav innspill på at Helse- og omsorgsplanen med fordel kunne være mer spesifikk på 
ansvarsfordeling i henhold til  
- Folkehelseutfordringer 
- Overvektsproblematikk 
- Rehabilitering 

 Planen kunne skissert noen linjer for samhandling i forbindelse med innsatsteam og 
ambulerende rehabiliteringsteam, ART. ART- teamet må samarbeide med kommunens 
innsatsteam. 

 Vise til opptrappingsplan og de ulike rapportene som foreligger.  

 Viktig med bedre samhandling for at brukerne/pasientene ikke mister funksjon på grunn av at 
oppgaver ikke blir tatt hånd om, eller at rehabiliteringen ikke kommer i gang så raskt som den 
burde.  

 Det savnes at planen beskriver koplingen mellom helse-og omsorgsplanen og planen for 
tjenester til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.  AFR gir et tilbud til mange pasienter 
med slag og hjerneskader og det er fordelaktig å ha et godt samarbeid med kommunen om 
disse, og gjerne felles behandlingslinje/ pasientforløp. 
 

Samhandling- Forskning  

 Det er en utfordring at det er for lite samarbeid omkring forsknings og utviklingsarbeid. Det 
oppfordres til et tett samarbeid mellom forskning, praksisfelt og brukere. Gjennom samarbeid 
kan lokale utviklingsprosjekter innen akademia utfylle kommunen på områder hvor kommunen 
mangler tilstrekkelig kompetanse. 

 I møtet kom det innspill fra SSHF om at kommunen og sykehuset kunne hatt et bedre samarbeid 
om å anvende forskningen, samt at forskningen i større grad må få konsekvenser for praksis. Det 
ble vist til eksempler hvor kunnskapsgrunnlag ikke alltid har betydning for praksisen.  
 

Øvrige innspill til Helse- og omsorgsplanens innsatsområder 
 

 Viktig med fokus på å legge til rette for at brukere og pårørende skal klare seg i hjemmet, og 
med fokuset på mestring.  

 Viktig at Helse- og omsorgsplanen har fokus på tverrfaglighet og på brukerens egne ressurser. 



Det er samtidig viktig å peke på behovet for klinisk kompetanse som jfr Samhandlingsreformen 
er økende  

 Helse- og omsorgsplanen kunne godt være tydeligere på hva det må prioriteres på bekostning 
av. Hva er det som må nedprioriteres i forhold til det som er løftet særlig frem. 

 Kunnskapsbasert praksis nevnes gjennomgående i Helse- og omsorgsplanen, men det 
etterspørres en presisering av konsekvenser dette har i praksis.  

 Det er viktig å ha fokus på basiskompetanse i Helse- og omsorgsplanen.  

 Det ble etterspurt å beskrive både tverrfaglighet og flerfaglighet  

 Boligstruktur/universell utforming : Viktig at Helse- og omsorgsplanen beskriver betydningen av 
boligstrukturen for eldre. Det er sentralt å planlegge for en aldrende befolkning – også med 
hensyn til infrastruktur. Legge til rette for at seniorer kan flytte inn i boliger som er 
hensiktsmessige.   

 I forbindelse med yngre funksjonshemmede og boligstruktur, sosialt liv savnes sammenhengene 
til Plan for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.  
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PLAN FOR HELSE - OG OMSORGSTJENESTER 2017- 2020  
 
  

 
 

Tiltaksmatrise til plan for Helse- og omsorgsplan 2017- 2020 

Mål og tiltak innarbeides i virksomhetsplanene.  Dette er et arbeidsdokument i implementeringsarbeidet som stadig vil være i kontinuerlig endring. 
Tiltaksmatrisen er vedtatt av Helse- og sosialdirektørens ledergruppe 18.09.2017 
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1. Ansvar for eget liv 

Mål  
 

 Styrke dialog med innbyggere, brukere, pårørende for å avklare roller forventninger og behov 
 Kunnskap og kompetanse gjøres tilgjengelig for innbyggere med tanke på at flere kan etablere gode levevaner og fremme helse 
 Kommunen har langsiktige og kunnskapsbaserte strategier for helsefremming og forebygging på prioriterte områder 
 Kommunen har en helse og omsorgstjeneste som tar utgangspunkt i brukernes ressurser 
 Kommunens helse- og omsorgstjenester samarbeider med pårørende og nettverket i tjenestetilbudet, til beste for brukerne 
 Flere innbyggere deltar som frivillige  

 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Videreutvikle kommunens seniorsentre tilpasset fremtidens seniorer 

 Lokalisering som sikrer attraktivitet og fremtidsrettet utvikling. Dette må ses i sammenheng 
med langsiktig byutvikling.  

 Tilbudene ved seniorsentrene må gjøres godt kjent for innbyggerne 
 

Helsefremming og 
innovasjon 

Høst 2017 
 
 
Løpende 

I første møte med helse- og omsorgstjenesten er brukerens ressurser og forventningsavklaring sentralt. 
Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» blir en viktig del av oppstart og vurdering av tjenester. 

Service og forvaltning/ 
Alle virksomheter 

Høst 2017 

Fastlegene motiverer pasientene med behov for endring av levevaner og legger til rette for at 
helsefremmende og forebyggende tiltak blir iverksatt. 

Behandling og 
rehabilitering 

Fortløpende 

Videreutvikle helsefremmende og forebyggende tilbud. 
 

 Seniorsamtaler og «Forebyggende hjemmebesøk» videreutvikles  
 

 Vurdere om tilgjengelige infoskjermer på fastlegekontor, og andre offentlige lokaler, kan 
benyttes til å informere befolkning om tilgjengelige helsefremmende og forebyggende tilbud 
o Kan drøftes med fastlegene på årlig besøk på legesentrene 

Alle virksomheter 
 
Service og forvaltning 
 
Behandling og 
rehabilitering 

 
 
Høst 2017 
 
Vår 2018 



3 
 

M
ESTR

IN
G

, A
K

TIV
ITET O

G
 

D
ELTA

K
ELSE  

Tilbud innen friskliv og mestring styrkes og videreutvikles.  

 Vurdere hvilke nye målgrupper som mestring og friklivstilbud er hensiktsmessig for (eksempel 
sansetap og psykisk helse) 

 Tilrettelegge for bruk og utvikling av tilbud fra private aktører 

 Samarbeid med frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner om aktiviteter, og utvikle nye 
samarbeidsformer.  

 Bedret samarbeid mellom fagpersoner som driver ulike former for forebyggende tilbud 

Helsefremming og 
innovasjon, Oppfølging, 
HS-direktør 

Løpende 

Legge til rette for at innbyggere kjenner til hvordan de kan engasjere seg som frivillige.  

 Stimulere til frivillighet gjennom frivillige organisasjoner 
 

Helsefremming og 
innovasjon,  
Tverrsektorielt 

Løpende 

SA
M

H
A

N
D

LIN

G
 O

G
 

K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
  

Økt samarbeid mellom fastlegene og helse- og omsorgstjenestene for å oppdage risikofaktorer hos 
brukerne og følge opp med helsefremmende – og forebyggende tiltak.   

 Primærhelseteam 

 LMG og hverdagsrehabilitering 
 
 

Behandling og 
rehabilitering 

Fra 2018 

K
O

M
P

ET
A

N
SE

 

Videreføre og utvikle kompetanse og metodikk som vektlegger helsepedagogikk, læring og mestring og 
nettverksbasert tilnærming.  

 Videreutvikle Frisklivssentralen som er ressurs på helsepedagogikk, læring og mestring i 
organisasjonen 

 Prøve ut og videreutvikle nettverksbasert metodikk (eksempel familierådslag). 

Helsefremming og 
innovasjon 
 
 
Oppfølging, 
omsorgssentre, 
Behandling og 
rehabilitering 
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2. Hjemmet som den viktigste arenaen 

Mål  
 

 Brukere som ønsker det skal i størst mulig utstrekning få tilbud om tjenester i eget hjem 
 Hjemmetjenesten har definerte arbeidslister som gir mer kontinuitet ute hos brukerne 
 Hjemmetjenestene har fokus på å forebygge funksjonssvikt og sykdomsutvikling hos brukerne 
 Kommunen har kunnskap om og gir informasjon og veiledning om hensiktsmessig utforming av boligen for å i størst mulig grad oppnå tilrettelagte boliger 

for den aldrende befolkning 

 Sikre rett bruk av institusjonsplasser 

 
 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

 

Sikre areal og boligutvikling som er tilrettelagt for en aldrende befolkning 
Legge til rette for 

 infrastruktur og avstander til butikker, aktiviteter, møteplasser, 

 Tilrettelegging av eksisterende boligmasse  

 Legge til rette for boligbygging som sikrer egnet boligmasse til den eldste delen av 
befolkningen, samt attraktive og tilgjengelige uteområder 
 

Teknisk sektor, i 
samarbeid med HS- 
sektoren 

Løpende 

Sikre kartlegging og aktivisering av familie og nettverk i samarbeid med bruker.   

 Prøve ut arbeidsformer og metoder for mobilisering av nettverk og involvering av familie, for 
eksempel familierådslag. 

 Ses på i arbeid med primærkontakter og pasientforløp 

 Teknologiske muligheter for samhandling med pårørende i velferdsteknologi (pårørendeapp 
koblet til trygghetsalarm) 

 
 

Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging, 
Omsorgssentre 

2018-2019 
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Systematisk tverrfaglig kartlegging og vurdering av brukere som har fått endret sitt funksjonsnivå.  

 Ved endret hjelpebehov (inkludert overgang fra 1- 2 hjelpere) 
 
 
 
 
 

 

Behandling og 
rehabilitering, 
Service og forvaltning  
Omsorgssentre, 
Oppfølging 

Avventes 

M
ESTR

IN
G

 A
K

T
IV

ITET O
G

 

D
ELTA

K
ELSE

 

Ta i bruk teknologi for å bidra til trygghet, mestring og selvhjulpenhet Service og forvaltning  
Behandling og 
rehabilitering 
Omsorgssentre 
Oppfølging 

Vår 2018 

Utvikle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med utgangspunkt i endrede behov i brukergruppa  

 Bruk av frivillige i dagsentertilbudene må utvikles og systematiseres gjennom samarbeid 
mellom dagsentrene, frivillige organisasjoner og frivilligsentraler.  

 Det vil vurderes om samarbeid med inn på tunet- gårder, kan være aktuelt for å imøtekomme 
behovet om differensierte tjenester for ulike målgrupper 

 Utvikle FOU i samarbeid med UIA på område arbeid og arbeidsrettet aktivitet 
  

 
Helsefremming og 
innovasjon 
 
 
Oppfølging 

Vår 2018 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 

K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

  
Ta i bruk verktøy som kan forbedre logistikk i hjemmebaserte tjenester 
 

Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging 

Vår 2018, pågående 

Sikre tilrettelagte helse- og oppfølgingstjenester tilpasset behovet hos hjemmeboende brukere, også 
kveld, natt og helg. (Jfr tiltak i boligsosial handlingsplan og handlingsplan for psykisk helsearbeid.  
 
 

Service og 
forvaltning, 
Oppfølging, 
Behandling og 
rehabilitering 

Høst 2017 

K
O

M
P

ET

A
N

SE 

Videreutvikle systematisert kunnskap om lokale forhold, boformer og bomiljø som indikerer hvordan 
man kan optimalisere befolkningens muligheter til å klare seg selv og bo trygt i egen bolig så lenge som 
mulig 

HS- direktøren 2018 
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Øke kompetansen hos ansatte i hjemmebaserte tjenester for å imøtekomme et mer komplekst 
sykdomsbilde i befolkningen 

 Basiskompetanse 

Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging, 
Helsefremming og 
innovasjon 

Pågår 

Når kunnskap fra storbyforskningsprosjektet tjenestekjøp innen levekårsområdet foreligger, vil dette 
danne grunnlag for en vurdering av kommunens samarbeid med og bruk av private tilbydere av 
tjenester til hjemmeboende. 

HS- direktøren 2018 
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3. Gode pasientforløp 

Mål  
 

 Pasientforløpene er forutsigbare for bruker og pårørende, ansatte og samarbeidspartnere  
 Pasientforløp tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og er utformet i samarbeid med brukere og aktuelle samarbeidspartnere  
 Pasientforløpene sikrer at man unngår unødvendige og uhensiktsmessige forflytninger mellom tjenestene 
 Dokumentasjonsrutiner sikrer kommunikasjon og informasjonsflyt mellom overganger i helsetjenesten 
 Kommunen har felles praksis og forståelse for gode pasientforløp, og samarbeider med spesialisthelsetjenesten i utviklingen av framtidige 

pasientforløp 
 Systematisk samarbeid om pasientforløp mellom fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter og de øvrige helse- og omsorgstjenestene  

 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Øke fokus på pasientens helsetjeneste, hvor brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og 
forventningsavklaring er sentralt. 

 Styrke dialogen med brukere og pårørende ved blant annet å iverksette «Bare spør» 
kampanjen fra pasientsikkerhetsprogrammet. 

 
 
 

 Videreføre og videreutvikle rutiner for bruker- og pårørendesamarbeid i 
omsorgssentre. 

Alle virksomheter 
 
Oppfølging, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre  
 
Omsorgssentre 

 
 
 
 
 
 
 
Vår 2019 

Kvalitetssikre prosedyrer og rutiner i alle ledd i pasientforløpet 

 Gjennomgående fokus på kompetansebehov og læring og mestring som en del av 
pasientforløpet. 

 Sikre dokumentasjonsrutiner og informasjonsflyt som en del av 
pasientforløpsarbeidet  

 Sikre rutiner for god overføring av pasientinformasjon mellom de forskjellige leddene 
både i kommunehelsetjenesten og til/fra spesialisthelsetjenesten 

Oppfølging, 
behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre 
 
Service og forvaltning 
 

Høst 2017 
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Etablere bedre struktur, kompetanse og kartleggingsverktøy for tidlig avklaring og vurdering av:  

 forebyggende og rehabiliterende tiltak (herunder fallforebygging og forebygging av 
trykksår) 

 ernæringsstatus 

 legemiddelgjennomgang 

 hensiktsmessig bruk av velferdsteknologiske løsninger 
 

Behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre, 
Oppfølging, 
Helsefremming og 
innovasjon  
Service og forvaltning 

Påbegynt 

M
ESTR

IN
G

 

A
K

T
IV

ITET O
G

 

D
ELTA

K
ELSE

 

 

Fokus på helsefremmende arbeid og brukerens ressurser er gjennomgående i alle tjenester  

 

Alle virksomheter Løpende 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om gode pasientforløp og utvikling av nye arbeidsmetoder 
og kompetansebehov videreutvikles 

 

 videreutvikle pasientforløp for personer med planlagte hofteoperasjoner 

 Videreutvikle samarbeid om teknologistøttet avstandsoppfølging av personer med kronisk 
sykdom 

 I samarbeid med SSHF utvikle sammenhengende og koordinerte pasientforløp i form av 
pakkeforløp innenfor rus og psykisk helsefeltet 

 

Behandling og 
rehabilitering, 
oppfølging 

Behandling og 
rehabilitering 
Behandling og 
rehabilitering 

Oppfølging 

Høst 2017 

 

Høst 2018 

Påbegynt 

Det benyttes enkelte gjennomgående kartleggingsverktøy for alle tjenester 

• Sjekklister og kartleggingsverktøy fra arbeidet med gode pasientforløp implementeres  

Behandling og 
rehabilitering, Alle 
virksomheter 

Høst 2018 

Vår 2019 

Det arbeides tverrsektorielt for å sikre bedre koordinering av tjenester ved overgangen fra barn til 
voksne 

HS direktøren Løpende 
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Videreutvikle gode tjenestetilbud med utgangspunkt i endrede behov i brukergruppa 

 

 

Herunder vurdere om det er behov for egne døgntilbud til brukere med sammensatte behov.   

Service og forvaltning 
i samarbeid med 
samtlige av 
utførervirksomhetene 

Service og 
forvaltning, 
Oppfølging og 
Omsorgssentre 

Løpende 

 

 

Høst 2018 

Fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter involveres i arbeidet med pasientforløp. Behandling og 
rehabilitering 

Løpende 

K
O

M
P

ET
A

N
SE

 

Vurdere å kartlegge dagens pasientflyt i helse- og omsorgstjenesten med tanke på å utvikle 
kunnskapsgrunnlag med forløpsdata for brukere i dagens tjenester, med vekt på potensiale for å 
bo hjemme lenger.  

HS direktøren Høst 2018 

Øke andelen ansatte som gjennomfører basiskompetanse.  

 

• Flere kompetanseområder fra pasientsikkerhetsprogrammet inngår i videreutvikling av 
basiskompetanse.  

• Sikre basiskompetanse på hverdagsmestring og helsefremming som grunnlag for alle 
tjenester. 

Behandling og 
rehabilitering, 
omsorg og oppfølging 

Helsefremming og 
innovasjon 

Helsefremming og 
innovasjon 

Løpende 
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4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester 

 Mål  
 Brukerne opplever at tjenestene er koordinert og målrettet  
 Tjenestene utformes i samarbeid med bruker og pårørende  
 Økt bruk av koordinator for personer med langvarig og omfattende tjenester 
 Helsefremmende og rehabiliterende tiltak blir alltid vurdert før kompenserende tjenester iverksettes 

 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Kommunen skaffer seg oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering i egen kommune. 
 
Tilbudene videreutvikles på bakgrunn av ny kunnskap og tilgjengelig oversikt. 

Service og forvaltning, 
Behandling og 
rehabilitering og 
Oppfølging 

Vår 2018 

Lage struktur for hvordan helsefremmende og rehabiliterende tiltak alltid vurderes før kompenserende 
tjenester iverksettes.  

 Benytte opplæringsvedtak i større grad ved oppstart av tjenester 

 Vurdere behov for koordinator 

 Økt bruk av velferdsteknologi  
 

Service og forvaltning, 
Oppfølging, Behandling 
og rehabilitering 

Høst 2018 

M
ESTR

IN
G

 A
K

T
IV

ITET O
G

 

D
ELTA

K
ELSE

 

Hverdagsrehabilitering videreføres 

 Kommunens valgte modell for hverdagsrehabilitering evalueres i løpet av 2018, og ses i 
sammenheng med kommunens offentlige phd på gevinstrealisering. 

Behandling og 
rehabilitering 

Løpende/ Vår 
2018 

Avklare funksjoner, roller og ansvar på tvers av tjenester, for de ulike delene i et rehabiliteringsforløp 
med utgangspunkt i utfordringsbildet lokalt og nasjonal opptrappingsplan for rehabilitering  

 Tydeliggjøre rollen til korttids- og rehabiliteringsplassene som en del av forløpet. 

 Vurdere hvordan Læring og mestring både på individ og gruppenivå skal inngå som en del av 
rehabiliteringsforløpet.  

 Sikre bedre samarbeid mellom tjenester til hjemmeboende og tjenester innen rus/psykisk 
helse. 

Behandling og 
rehabilitering, 
Helsefremming og 
innovasjon, Oppfølging 

Vår 2018-2019 

SA
M

H
A

N
D

L

IN
G

 O
G

 

K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Styrke og videreutvikle koordinerende enhet som beskrevet i forskrift.  

 Vurdere behov for brukerrettede koordinatorer for definerte målgrupper. 

 Økt andel individuell plan og koordinator, gjøres synlig i nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 Sikre tilgjengelig informasjon om tilbud og tjenester på kommunens internettnettside om 
koordinerende enhet  

Service og forvaltning 
Oppfølging, Behandling 
og rehabilitering og 
Omsorgssentre 
 

Høst 2017 
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Sette i gang et arbeid for å vurdere om etablerte og framtidige tverrfaglige team kan oppfylle kriteriene 
for å være oppfølgingsteam (jfr primærhelsemeldingen) Fastlegens rolle i tverrfaglige team må 
tydeliggjøres i arbeidet. Arbeidet må ses i sammenheng med koordinerende enhet. 
  

HS-direktøren, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging, Service og 
forvaltning 

Høst 2017 

Vurdere å prøve ut mer systematisk samarbeid med spesialisthelsetjenesten for personer innen 
definerte brukergrupper.   
Aktuelle diagnosegrupper som bør vurderes mer systematisk samarbeid om er Hjerneslag, ALS, MS, 
kreft, livsstilssykdommer  

HS- direktøren 2018 

Legge til rette for økt fleksibilitet på tvers av tjenester og virksomheter for å sikre bedre utnyttelse av 
kompetanse og ressurser.  

 Etablere strukturer for samarbeid, møtepunkter og tilgjengelig kompetanse mellom 
virksomhet oppfølging og virksomhet behandling og rehabilitering 

 Benytte spesifikk kompetanse og tverrfaglige ressurser på tvers av virksomheter (Bør 
konkretiseres) 

Oppfølging,  
Behandling og 
rehabilitering og  
Service og forvaltning 

Påbegynt 

Sikre at koordinatorfunksjoner og tverrfaglige team etablert ut fra den enkelte brukes behov, benyttes i 
større grad. 

 Sørge for at system for opplæring og veiledning er på plass 

 Tildele koordinator 
 

 Etablere tverrfaglige team 

 Oppnevne koordinator 

 
 
 
Service og forvaltning,  
 
Behandling og 
rehabilitering, 
oppfølging 

Påbegynt 

K
O

M
P

ET
A

N
SE 

Legge til rette for at flere ansatte kan ta utdanning innen helsefremmende og rehabiliteringsrettede 
fag. 

Alle virksomhetsledere Løpende 

Videreutvikle basiskompetanse som sikrer fokus på helsepedagogikk, aktivitet, mestring og deltakelse, 
bruker- og pårørendemedvirkning 

Helsefremming og 
innovasjon 

Vår 2019 

Legge vekt på økt kompetanse for å sikre tverrfaglig tilnærming og samarbeid, samt prosess- og 
endringskompetanse. 

Alle virksomhetsledere Løpende 

Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner om forskning på 
rehabiliteringsfeltet innen aktuelle samhandlingsområder 

HS- direktør, 
Helsefremming og 
innovasjon 

Løpende 
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5. Tjenester til personer med demens og deres pårørende 

Mål for innsatsområdet  
 Arbeide for å fremme et demensvennlig samfunn 
 Personer med demens og deres pårørende bør være delaktig i utforming av eget tjenestetilbud 
 Flere personer med demens kan bo trygt lengre i eget hjem  
 Økt kompetanse om demens blant innbyggere, brukere, pårørende og ansatte 
 Unngå unødvendige forflytninger mellom tjenester  
 Involvere og gi støtte til pårørende  

 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

TID
LIG

 IN
N

SA
TS 

Sikre avklaring av rett diagnose så tidlig som mulig i samarbeid med fastlegene og Hukommelsesteamet.  
 

Service og 
forvaltning, 
Behandling og 
rehabilitering og  
Omsorgssentre 

Løpende 

Sikre systematisk samarbeid med pårørende og nettverk. 

 Prøve ut metoder som familierådslag og nettverkskartlegging for å aktivere nettverket til personer 
med demens 

 Sørge for at alle nivå i helse og omsorgstjenesten jobber systematisk med å involvere og støtte 
pårørende til personer med demens 

 Gjennomføre en vurdering av kommunes tilbud om differensierte avlastningstiltak for pårørende med 
omsorgsoppgaver er tilstrekkelig 

Omsorgssentre, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging  
 
Service og 
forvaltning 

Vår 2018 

Styrke og videreutvikle tilbud om opplæring og informasjon til personer med demens og pårørende til personer 
med demens 

Service og 
forvaltning 

Høst 2017 

M
ESTR

IN
G

 

A
K

T
IV

ITET O
G

 
D

ELTA
K

ELSE
 

Sikre at ansatte og ledere i helse og omsorgstjenestene har fokus på brukerens ressurser, mestring og aktivitet 
 

Alle virksomheter Høst 2017 
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Ta i bruk teknologi for å bidra til trygghet, mestring og selvhjulpenhet 

 varslings- og lokaliseringsteknologi 

 hjelpemidler rettet mot kognitiv funksjonsnedsettelse 

Service og 
forvaltning 
Omsorgssentre, 
Behandling og 
rehabilitering og 
Oppfølging 

Vår 2018 

Øke kapasiteten på dagaktivitetstilbud 

Behandling og 
rehabilitering 

Vår 2018-2020 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Vurdere utredning av eget kompetansesenter for demens 
HS-direktør 2018 

Videreutvikle samarbeid med Sørlandet sykehus HF angående diagnostisering av personer med demens for 
definerte grupper. 

Service og 
forvaltning, i 
samarbeid med 
Behandling og 
rehabilitering 

2018 

Vurdere forholdet mellom korttidsplasser, dagsenter og tilbud i hjemmet med formål om å unngå unødvendige 
forflytninger for personer med demens  

Service og 
forvaltning 
Behandling og 
rehabilitering,  

Høst 2018 

Sikre at brukere med langvarige og omfattende tjenester får tildelt koordinator Service og 
forvaltning 

Høst 2017 

Vurdere om det skal opprettes egne brukerrettede team i hjemmetjenesten med ansatte som går til personer 
med demens, slik at personer med demens får færre ulike ansatte å forholde seg til. 

Behandling og 
rehabilitering 

Vår 2019 

Mobilisere til økt frivillighet for å møte behovene til personer med demens og deres pårørende. 
Omsorgssentre, 
Helsefremming og 
innovasjon 

Påbegynt 

K
O

M
P

ET
A

N
SE

 

Behovet for kompetanse knyttet til demens, innarbeides i virksomhetenes kompetanseplaner 
Alle virksomheter Løpende 

Vurdere behov for endring av tjenesten for å sikre rett kompetanse og tjenester til personer med vanskelig 
adferd 

Omsorgssentre, 
Oppfølging 

Vår 2018 
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Opprette et eget kommunalt fagutvalg for demensfeltet 
Helsefremming og 
innovasjon 

Høst 2017 

Sikre økt kompetanse hos ansatte om demens hos personer med utviklingshemming, hos personer med 
utfordringer knyttet til rusmidler og hos minoritetsetniske grupper. 

Oppfølging, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre, 
Helsefremming og 
innovasjon 

Vår 2018 
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6. Sikre rett kompetanse og håndtere rekrutteringsutfordringen 

Mål  
 Helse- og omsorgssektoren har bred og sammensatt kompetanse i samsvar med målgruppens behov, og sikrer at det er rett kompetanse på rett sted i 

organisasjonen 
 Kristiansand kommune har omdømme som en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon 
 Fastlegenes kompetanse integreres i større grad i den samlede kommunale helse- og omsorgstjenesten  
 Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har heltidsstillinger 
 Styrket forskningsaktivitet i kommunehelsetjenestene, og samarbeid med forskningsinstitusjoner om innovasjon, forsknings- og utviklingsarbeid innen 

prioriterte samhandlingsområder 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

 

Videreutvikle basiskompetanse som gjennomgående kompetansesatsing i sektoren innen 
identifiserte områder.  

 Vurdere systematisk bruk av ABC opplæringen  

Helsefremming og 
innovasjon 

Vår 2018 

Utarbeide systematisk kompetansepakke rettet mot ufaglærte  

 som er tilpasset de ulike tjenestene 

 som inneholder praksistid, fadderordning og undervisning 

Helsefremming og 
innovasjon, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging og 
Omsorgssentre 

Høst 2018 

Sikre økt kompetanse på innvandrerbefolkningens særlige helsebehov. 
 

HS- direktøren Løpende 

Sikre større grad av tverrfaglighet i tjenestene ved nyansettelser 

 vurdere hvordan andre faggrupper kan benyttes ved ledige stillinger 

Alle 
virksomhetsledere 

Løpende 

Sonelederstillinger og avdelingslederstillinger kan utlyses tverrfaglig for ansatte med helsefaglig 
bachelor utdanning. 

Behandling og 
rehabilitering og 
Omsorgssentre 

Løpende 

Videreutvikle lederopplæring med tanke på økt kompetanse på tverrfaglighet, samhandling og 
prosess- og endringsarbeid  

HS- direktøren  
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Det er behov for å styrke den medisinskfaglige kompetansen innenfor eldres helse, 
helsefremmende arbeid, rehabilitering og habilitering, psykisk helse og rusfeltet.  

Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging 

Løpende 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 O
G

 K
O

O
R

D
IN

ER
IN

G
 

Arbeide for å integrere legenes kompetanse best mulig i den samlede kommunale helse- og 
omsorgstjenesten  

Behandling og 
rehabilitering 

Løpende 

Etablere større fastlønnede stillinger for sykehjemsleger og legevaktsleger for å sikre kvaliteten og 
forutsigbarheten i tjenesten 

Behandling og 
rehabilitering. 

Omsorgssentre 

Løpende 

Prøve ut ressursteam for omsorgssentre innen prioriterte fagområder. Omsorgssentre Høst 2018 

Videreutvikle rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, til 
å styrke og kvalitetssikre fag- og tjenesteutviklingsarbeid gjennom deltagelse i regionale og 
nasjonale nettverk. 

Helsefremming og 
innovasjon 

Løpende 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner om felles kompetanseheving innen 
nye og prioriterte fagområder.  

 Samarbeid om å planlegge og gjennomføre interkommunale kurs og fagdager 

 Samarbeid om å melde inn behov for etter- og videreutdanning 

 Videreutvikle fagutvikling gjennom fag- og læringsnettverk 

Helsefremming og 
innovasjon i 
samarbeid med HS- 
direktøren 

 

Løpende 

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner om hvordan man imøtekommer framtidens 
kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene både i grunnutdanningene og når det gjelder 
tilbud om etter- og videreutdanning 

Helsefremming og 
innovasjon i 
samarbeid med HS-
direktøren 

Løpende 

Etablere samarbeid med Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder som legger til rette for 
deltakelse i relevante forskningsgrupper og aktiv deltakelse i forskningsaktiviteter. 

Helsefremming og 
innovasjon 

Løpende 

Vurdere å etablere samarbeid med spesialisthelsetjenesten med tanke å utvikle felles, framtidig 
rekrutteringsstrategi.  

HS- direktøren 2018 
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7. En organisasjon i endring 
 Sektoren har en kultur og forståelse for behov for endring hos ledere og ansatte 
 Kommunen bidrar til utvikling av ny kunnskap og tjenestemodeller som fremmer helse i befolkningen. 
 Sektoren bidrar med å utvikle og tar i bruk mindre personellintensive arbeidsmetoder  
 Tjenestene er sammenhengende på tvers av virksomheter, sektorer og forvaltningsnivå 
 Teknologi og digitalisering er en integrert del av helse- og omsorgstjenestene 
 Sektorens innovasjonsstrategi inngår i helhetlig innovasjonsstrategi for Kristiansand kommune 

 

STRATEGI TILTAK Ansvar Tidspunkt 

TID
LIG

 

IN
N

SA
T

S 

Kommunen vil gjennomføre en utredning om hvordan primærhelseteam kan se ut i Kristiansand 
kommune i 2017. 

Behandling og 
rehabilitering 

Høst 2017 

M
ESTR

IN
G

, A
K

TIV
ITET O

G
 D

ELTA
K

ELSE  

Det prøves ut nye arbeidsmetoder som tar utgangspunkt i brukerens ressurs og mulighet for mestring 
og selvstendighet.  
 
Iverksette innovasjon og utviklingsarbeid som bidrar til å:  

 fremme brukerens mestring og selvstendighet 

 frigjøre personellressurser 

 videreutvikle tjenester til personer med demens og deres pårørende 

 digitalisering av fremtidens helse- og omsorgstjenester 

 øke pasientsikkerhet 
 

Behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre, 
Oppfølging 
 
Helsefremming og 
innovasjon 

Løpende 

Det legges vekt på utprøving av teknologi som kan bidra til å frigjøre personellressurser. Behandling og 
rehabilitering, 
Omsorgssentre, 
Helsefremming og 
innovasjon, 
Oppfølging 

Vår 2018 

SA
M

H
A

N
D

LIN
G

 
O

G
 

K
O

O
R

D
I

N
ER

IN
G

 
 Utvikle prinsipper og kriterier for prioritering på det kommunale helse- og omsorgsfeltet i samarbeid 

med spesialisthelsetjenesten  
HS-direktøren  

Det igangsettes et arbeid for å utrede etablering av helsehus 
 

HS-direktøren Høst 2017 
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Legge til rette for geografisk samlokalisering av tjenester til hjemmeboende for å bedre bruk av 
kompetanse og ressurser på tvers av tjenester og virksomheter.  

 Legge til rette for bruk av kompetanse og ressurser på tvers av tjenester og virksomheter 

 Rekruttere og beholde ansatte 

 Ulike aktører som gir tjenester til hjemmeboende lokaliseres sammen med utgangspunkt i 
geografiske områder. – hjemmetjeneste, rehabilitering, oppfølging, terapeuter osv (vurdere 
om lokalisering inngår som en del av helsehus).  

Vurdere lokaler for fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter, gruppeaktivitet. 

HS-direktøren  

Helse- og sosialsektoren bidrar i utvikling av Helsebydel EG i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og 
andre sentrale aktører.  
 

HS-direktøren Høst 2017 

Forsterke og forbedre sektorens samarbeid med frivillige 

 Systematisere og kvalitetssikre samarbeidet med frivillige organisasjoner 

 Avklare hvilken rolle sektoren skal ha når det gjelder å mobilisere og følge opp frivillige 
enkeltpersoner uten organisasjonstilhørighet  

 Tilrettelegge for frivillighet på tjenestesteder 
 

Helsefremming og 
innovasjon, 
Behandling og 
rehabilitering, 
Oppfølging og 
Omsorgssentre 

Vår 2018 
 
Avklart 

K
O

M
P

ET
A

N
SE

 

 
Utvikle kunnskapsgrunnlaget ved innsamling og analyse av data som er relevante som 
prioriteringsgrunnlag  
 

HS-direktøren  

Sektorens innovasjonsstrategi inngår i helhetlig innovasjonsstrategi for Kristiansand kommune.  
 

HS-direktøren  

Sektoren har flere ansatte med kompetanse på prosess- og endringsarbeid 
 

HS-direktøren  

Kommunen holder seg orientert om og vurderer erfaringer som framkommer om nye styringsmodeller 
som særlig kan bedre mulighetene for å håndtere kompleksiteten i fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste 

HS-direktøren  

 
 
 



VIRKSOMHET HELSEFREMMING OG INNOVASJON 
Innovasjon 
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Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020 
 
Sammendrag 
Plan for helse- og omsorgstjenester, 2017-2020 er en rullering av «Omsorgsplan 2015», i tråd med 
kommunal planstrategi for Kristiansand kommune 2016-2019. Ny plan for helse- og omsorgstjenester 
identifiserer prioriterte innsatsområder i perioden og beskriver strategier, målsettinger og 
hovedtiltak for utviklingen innenfor disse. Strategiene Tidlig innsats, Mestring, Aktivitet og 
deltakelse, Koordinering og samhandling og Kompetanse, er gjennomgående for satsingene.   
 
Planen viderefører hovedretningen fra vedtatt handlingsprogram (2017-2020) når det gjelder 
tjenesteutvikling:   

 Flest mulig innbyggere i Kristiansand kommune skal gis muligheten til å bo trygt i eget hjem 
så lenge som mulig.  

 Gjennom målrettet forebygging- og rehabiliteringsarbeid utsettes innbyggernes behov for 
helse- og omsorgstjenester. 

 Helse- og omsorgstjenestene er helhetlige og koordinerte. 
 
Planarbeidet har på bakgrunn av utfordringsbildet og eksisterende kunnskap, identifisert syv 
områder for prioritert innsats i perioden: 

1. Ansvar for eget liv 
2. Eget hjem som den viktigste arenaen 
3. Gode pasientforløp 
4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester 
5. Tjenester til personer med demens og deres pårørende 
6. Sikre rett kompetanse og håndtere rekrutteringsutfordringen  
7. En organisasjon i endring 
 

Innsatsområde 6 er utformet slik at det vil fungere som en selvstendig delplan for demensområdet.  
Satsninger og tiltak fra arbeidet med plan for legetjenester er innarbeidet i Helse- og omsorgsplanen, 
i tråd med vedtak i helse- og sosialstyret 13. desember 2016, vedrørende sak om integrering. 
Legetjenester er et sentralt element i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og er derfor 
integrert i samtlige av planens innsatsområder. Dette er også i tråd med nasjonale føringer. 
 
Plan for helse- og omsorgstjenester 2017- 2020, ble behandlet som sak i helse- og sosialstyret 28. 
mars 2017 og i formannskapet 5. april. Formannskapet vedtok helse- og sosialstyrets innstilling med 
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en tilføyelse om at samarbeid med frivillige og private aktører skal tydeliggjøres under 
innsatsområdene 2, 4 og 7 i planen, dette skal innarbeides i planen før saken fremmes for 
sluttbehandling i bystyret. Det skal også beskrives nærmere innledningsvis hva fagplanen omhandler  
 
Samarbeid med private og frivillige aktører, samt beskrivelse av fagplan er nå innarbeidet i utkast til 
plan for Helse- og omsorgstjenester 2017- 2020. Endringene er markert med blått i planen.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Bystyret vedtar Plan for helse- og omsorgstjenester, 2017-2020 som 
retningsgivende for utviklingen på området, med de innarbeidede 
vedtakspunktene fra formannskapets behandling av saken 05.04.17 

2. Bystyret gir sin tilslutning til at innsatsområde 5. «Tjenester til personer med 
demens og deres pårørende» er en selvstendig handlingsplan for 
demensområdet, integrert i plan for helse- og omsorgstjenester.  

3. Tiltak prioriteres og iverksettes i forbindelse med årlig rullering av 

handlingsprogrammet for Kristiansand kommune. 

   
 
Tor Sommerseth  
Rådmann Wenche P Dehli  
 Helse- og sosialdirektør 
 
Vedlegg: 
Plan for Helse- og omsorgstjenester 2017-2020 med vedlegg 
Utrykte vedlegg: 
Vedlegg 1 Plan for de kommunale legetjenestene i Kristiansand 
Vedlegg 2 Tilstøtende planer og meldinger 
Vedlegg 3 Prosess og prosjektorganisering 
Vedlegg 4 Høringsmøte 
Vedlegg 5 Tiltaksmatrise 
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Bakgrunn for saken 

Plan for helse- og omsorgstjenester, 2017-2020 er en rullering av «Omsorgsplan 2015», i tråd med 
kommunal planstrategi for Kristiansand kommune 2016-2019. Ny plan for helse- og omsorgstjenester 
identifiserer prioriterte innsatsområder i perioden og beskriver strategier, målsettinger og 
hovedtiltak for utviklingen innenfor disse. Strategiene Tidlig innsats, Mestring, Aktivitet og 
deltakelse, Koordinering og samhandling, Kompetanse, er gjennomgående for satsingene. 
 
Planen viderefører hovedretningen fra vedtatt handlingsprogram (2017-2020) når det gjelder 
tjenesteutvikling:   
  

 Flest mulig innbyggere i Kristiansand kommune skal gis muligheten til å bo trygt i eget hjem 
så lenge som mulig.  

 Gjennom målrettet forebygging- og rehabiliteringsarbeid utsettes innbyggernes behov for 
helse- og omsorgstjenester. 

 Helse- og omsorgstjenestene er helhetlige og koordinerte. 
 
Plan for helse- og omsorgstjenester 2017- 2020, ble behandlet i ble behandlet som sak i helse- og 
sosialstyret 28. mars 2017 og i formannskapet 5. april. Formannskapet vedtok helse- og sosialstyrets 
innstilling med en tilføyelse om at samarbeid med frivillige og private aktører skal tydeliggjøres under 
innsatsområdene 2, 4 og 7 i planen, dette skal innarbeides i planen før saken fremmes for 
sluttbehandling i bystyret. Det skal også beskrives nærmere innledningsvis hva fagplanen omhandler. 
Vedtaket har følgende formulering:  
 

«Samarbeid med frivillige og private aktører tydeliggjøres under satsingsområdene 2, 4 og 7 i 
planen. Det beskrives nærmere innledningsvis hva fagplanen omhandler.  
Dette innarbeides før saken fremmes for sluttbehandling i bystyret.» 

 
Vedtakspunkt 3 er innarbeidet i planen på følgende måte:  
 

Plan for helse- og omsorgstjenester er en fagplan som angir faglig retning for utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene. Planen er utarbeidet på grunnlag av kunnskapsbasert praksis. Den faglige 
retningen vil være førende uavhengig av hvilke aktører som til en hver tid leverer de ulike tjenester 
og tilbud innen fagfeltet. 
 
Planen har allerede et gjennomgående fokus på samarbeid med frivillige. Utfordringsbilde, mål og 
tiltak peker på samarbeid med frivillige aktører som et viktig område for videreutvikling. Bærekraftig 
tjenesteutvikling vil også være påvirket av nærmiljø, samarbeid med pårørende og utvikling av 
innbyggernes frivillige engasjement. Samarbeid med frivillige er nå ytterligere presisert under 
innsatsområde 2 og 4, hvor det legges vekt på frivillighetens betydning for tilknytning til nærmiljøet, 
og behov for koordinering mellom helse- og omsorgtjenester og frivillige aktører der disse er en del 
av tjenestetilbudet til brukerne.  
 
I plan for helse- og omsorgstjenester er det lagt til følgende presiseringer om private aktører:  
Det er stadig flere private aktører innenfor helse- og omsorgsfeltet, og innbyggere benytter seg i 
større grad av ulike private helsetjenester. Dette er forhold man må ta hensyn til i videreutvikling av 
framtidens helse- og omsorgstjenester, blant annet når det gjelder rekruttering og prioritering av de 
totale ressursene på helsefeltet. Det vil være viktig å legge til rette for koordinering mellom helse- og 
omsorgtjenester og private og frivillige aktører der disse er en del av tjenestetilbudet til brukerne. 
 
Samarbeid mellom privat, frivillig og offentlig sektor vil være et viktig område for videreutvikling, 
med tanke på å skape nye løsninger til det beste for brukerne. I utviklingsarbeidet Helsebyen Eg vil 
samarbeidsstrukturer mellom offentlige og private aktører belyses.  
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Kristiansand kommune har innført fritt brukervalg på praktisk bistand. Kristiansand kommune deltar i 
et pågående prosjekt i program for storbyrettet forskning, hvor tjenestekjøp innen levekårsområdet 
omhandles. Prosjektet vurderer omfang, begrunnelser og drivere for innkjøp av ulike tjenester og 
identifiserer kritiske faktorer når det det gjelder måloppnåelse og ressursbruk i et kost nytte 
perspektiv. Denne kunnskapen vil danne grunnlaget for kommunens videre vurdering av tjenestekjøp 
fra private tilbydere for flere helse- og omsorgstjenester enn i dag.  
 
Teksten som er endret i planen, som følge av innarbeidelse av vedtakspunkt 3, er markert med blått.   
 
Innsatsområder i planen 
Planarbeidet har på bakgrunn av utfordringsbildet og eksisterende kunnskap, identifisert syv 
områder for prioritert innsats i perioden: 
 
1. Ansvar for eget liv 
Helse- og omsorgstjenestene har en rolle som skal bidra til å øke befolkningens muligheter til å ta 
ansvar for eget liv. Det vil være behov for systematisk arbeide med et gjennomgående ressursfokus i 
tjenestene og forventningsavklaring med brukere og pårørende. Dette for å sikre informasjon, 
opplæring og samarbeid med brukere og pårørende, samt mobilisere til frivillighet. Brukerorienterte 
tjenester er grunnleggende.  

 
2. Eget hjem som den viktigste arenaen 
Kristiansand har etablert seg som en hjemmetjenestekommune. Brukerne ønsker i større grad å bo i 
hjemmet. Nye arbeidsmetoder og utvikling av teknologi som bidrar til aktivitet, mestring og trygghet 
vil sannsynligvis gjøre det mulig for enda flere å bo hjemme lenger. Det er videre behov for mer 
kunnskap om dagens og framtidige brukere av hjemmebaserte tjenester. Videreutvikling av 
hjemmebaserte tjenester er nødvendig for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.   
 
3. Gode pasientforløp 
Gode pasientforløp er kjennetegnet ved at tjenestene tar utgangspunkt i brukerens mål for eget liv, 
kunnskapsbasert praksis, og ved at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt 
kjede. Helse- og omsorgstjenestene må dreies fra å gi kompenserende tjenester til mer fokus på tidlig 
innsats og forebygging. Fastlegen har en nøkkelrolle i pasientforløp, og det må arbeides for at 
fastlegen i større grad er integrert i den øvrige helse- og omsorgstjenesten. Samhandling med 
spesialisthelsetjenesten er sentralt i arbeidet med pasientforløp.  
 
4. Koordinerte og tverrfaglige tjenester 
Ansvaret for koordinerende enhet, og systematisk vurdering og opprettelse ved behov for 
koordinator er forskriftsfestet. For å kunne tilby mer koordinerte helse- og omsorgstjenester er det 
behov for økt kompetanse om koordinering, koordinatorfunksjon, teamarbeid og tverrfaglig 
samarbeid. Fastlegen har en sentral rolle i teamarbeid og tverrfaglige samarbeidet, dette bør 
videreutvikles. Mulighet for å iverksette forebyggende og rehabiliterende tiltak bør alltid vurderes før 
kompenserende tiltak og tjenester igangsettes. Kommunene har fått et større ansvar for 
rehabilitering, og det vil derfor være behov for økt kapasitet og differensierte tjenester. 
 
 
5. Tjenester til personer med demens og deres pårørende 
Det vil være et økende antall personer med demens, det forventes at antallet skal fordobles fram 
mot 2040. For å håndtere og gi et godt tilbud til personer med demens og deres pårørende, vil det 
være viktig at kommunen systematisk jobber for å bli et demensvennlig samfunn. Informasjon og 
opplæring til personer med demens og deres pårørende er sentralt. Tidlig diagnostisering og 
systematisk oppfølging til hjemmeboende vil være hovedretningen.  
 
Dette innsatsområdet fungerer også som en selvstendig handlingsplan for tjenester til personer med 
demens og deres pårørende.  
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6. Sikre rett kompetanse og håndtere rekrutteringsutfordringen 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer som vil ha store konsekvenser for framtidig 
personell- og kompetansebehov. Det å satse på tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å sikre gode 
og effektive tjenester. Sektoren må arbeide videre med å få til en heltidskultur. Legenes kompetanse 
integreres i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Sektoren skal utarbeide en 
kompetansestrategi.  
 
7. En organisasjon i endring 
Endringer i brukernes behov må være utgangspunkt for fremtidsrettet tjenesteutvikling på helse- og 
omsorgsfeltet. Økt kompleksitet på helse- og omsorgsfeltet og endringene i utfordringsbildet 
fremover, vil stille krav til økt kunnskap hos både ledere og ansatte i organisasjonen. Det vil arbeides 
videre med å sikre synergieffekter ved samlokalisering, teamorganisering og kompetanseutvikling. 
Dette er sentralt blant annet i ved utredning av helsehus og helsebydel Eg.  
 
Differensiering og dimensjonering av sentrale tjenester  
I vurdering av behov for kapasitet og dimensjonering av helse- og omsorgstjenesten, er det viktig å 
påpeke hvordan sektorens tilbud og tjenester henger sammen, og er gjensidig avhengig av 
hverandre. En større andel brukere ønsker å bo i eget hjem, dette kommer til uttrykk ved økt antall 
hjemmeboende tjenestemottakere, mens man ikke opplever samme endringen innenfor 
langtidsinstitusjon. Endringen tilsier at økningen av kapasitet på tjenester i planperioden må 
prioriteres til hjemmebaserte tjenester og man forventer behov for et økt antall ansatte. Dette 
samsvarer med nasjonale føringer og vedtatt strategi for sektoren som understreker betydningen av 
Kristiansand som en hjemmetjenestekommune.  
  
Det er tidligere vedtatt at det skal bygges 40 nye omsorgsboliger på Strømme. Disse vil være klare for 
innflytting i 2019. Behovet for nye langtidsplasser vil derfor utsettes ytterligere. I forbindelse med 
utbyggingen av omsorgsboliger ble det gjort framskrivninger som vil oppdateres årlig med rullering 
av kommunens handlingsprogram.  Planarbeidet har vurdert hensiktsmessig tidspunkt for bygging av 
nytt sykehjem sett i sammenheng med tilgjengelig framskrivninger, endring i brukerens ønsker, 
utvikling i helse- og omsorgstjenestene og nye arbeidsmetoder. Det anbefales på bakgrunn av de 
nevnte elementene, at det planlegges for at nytt sykehjem er klart for innflytning i 2025. 
Anbefalingen innebærer imidlertid usikkerhetsmomenter som gjør at mer presise anbefalinger vil 
komme i sammenheng med handlingsprogrammet i 2018. I planlegging av dette må det også 
vurderes behov for flere korttidsplasser. 
  
I planarbeidet har man vurdert behovet for utvidelse av dagtilbud til å også gjelde kveld og helg. 
Dagtilbud er viktig for å legge til rette for at flere kan bo hjemme så lenge som mulig. Anbefalingen er 
at man i første omgang utvider kapasitet på dagtilbud slik at flere brukere kan få tilbud om 5 dager i 
uken, dette vil gi en økt forutsigbarhet og sammenheng i tjenestetilbudet.  
 
For å øke fokus på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid, vil det legges til rette 
for en bredere personellsammensetning for å sikre økt tverrfaglighet i tjenestene. Planen vil følges 
opp med et arbeid for å framskrive behovet i legetjenesten, herunder fastleger og sykehjemsleger. 
Dette må ses i sammenheng med forskrift for legetjenesten, samhandling og koordinering med andre 
helse- og omsorgstjenester, samt føringer fra Primærhelsemeldingen.  Det vil også nedsettes et 
arbeid for å vurdere kapasiteten hos privatpraktiserende fysioterapeuter, opp mot føringer i 
Opptrappingsplan for rehabilitering og den øvrige fysioterapitjenesten i kommunen.  
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Andre elementer i planen 

Framtidens målgrupper har komplekse og sammensatte behov. Derfor er det sentralt i Helse- og 
omsorgsplanen å sikre tverrfaglig kompetanse i alle ledd for få en bredere personellsammensetning. 
Dette gjelder også på ulike ledernivå, herunder stillinger for soneledere og avdelingsledere.  
 
Planen setter fokus på behovet før økt samhandling og koordinering. Økt bruk av koordinator og 
brukerrettede team for den enkelte, er et sentralt tiltak for å bidra til dette. I videreutvikling av 
kommunens koordinerende enhet, vil man også vurdere behovet for å organisere deler av 
koordinatorfunksjonen som spesialiserte brukerrettede koordinatorfunksjoner innen ulike 
fagområder eller for definerte brukergrupper.   
  
Livskvalitet for den enkelte gjenspeiles ved planens gjennomgående fokus på brukerens ressurser og 
ønsker, aktivitet, deltakelse og mestring. Nasjonale trygghetsstandarder for sykehjem er under 
utarbeidelse, og vil i stor grad ta opp i seg dette. Det gjelder også den kommende eldrereformen – 
Leve hele livet, som nylig har blitt lansert. Sektoren vil også inngå en dialog med stiftelsen Livsglede 
for eldre, oppvekstsektoren og andre utdanningsinstitusjoner for å etablere et samarbeid hvor målet 
er økt frivillig innsats på omsorgssentre.   
 
Det er ventet større endringer særlig når det gjelder rehabiliteringsområdet og demensfeltet. 
Brukergruppene er i endring, og det vil være vekt på individuelt tilpassede og differensierte tiltak for 
å imøtekomme framtidige behov. Sektoren vil herunder vurdere tilbud som Inn på tunet og Levende 
gård, for definerte brukergrupper.  
 
Gjennomføring og prosess i planarbeidet 

Planarbeidet har vært prosjektorganisert. Prosessen har hatt bred involvering av ansatte, 
brukerrepresentanter og eksterne samarbeidspartnere. Det har vært arrangert flere dialogmøter på 
sentrale tema. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede har vært representert i prosjektgruppen, 
planarbeidet har også vært lagt fram flere ganger underveis i prosessen for dialog og innspill fra 
rådene.  
 
Høringsinnspill fra høringsmøte 

Det har vært et eget høringsmøte for eksterne samarbeidspartnere, hvor representanter fra 
Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus HF var representert. Det ble i møtet gitt innspill på at et 
høringsmøte var en god form for dialog og høringsinnspill.  
 
Det er utarbeidet et referat fra Høringsmøte som ble arrangert 2.mars 2017(vedlegg). Det ble i 
høringsmøte særlig lagt vekt på områdene samhandling og kompetanse. Representantene ga 
tilbakemelding på at det har vært en grundig kartlegging av utfordringsområdene, og at dette 
kommer tydelig fram i plandokumentet. I høringsmøte ble det gitt tilbakemelding på at det 
gjennomgående fokuset på brukerens ressurser, mestring, tverrfaglighet, endringskompetanse og 
tjenester i hjemmet er sentralt og viktig. Når det gjelder kompetansefeltet, ble det gitt mange innspill 
som var detaljerte på beskrivelser og tiltak. Sektoren vil utarbeide en egen kompetansestrategi, og 
de detaljerte innspillene på kompetanse vil håndteres i dette arbeidet. Det ble også påpekt at det å 
jobbe for å beholde ansatte også må ses i sammenheng med rekrutteringsutfordringen, sammen 
med det å bygge en heltidskultur. Det ble også gitt innspill på at samarbeid om forskning, samt å 
anvende kunnskapsbasert praksis vil være et sentralt område for videre samhandling. Dette er tatt 
inn i utkast til plan slik den nå foreligger.  
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1. Bystyret vedtar Plan for helse- og omsorgstjenester, 2017-2020 som 

retningsgivende for utviklingen på området, med de innarbeidede 
vedtakspunktene fra formannskapets behandling av saken 05.04.17 

 
2. Bystyret gir sin tilslutning til at innsatsområde 5. «Tjenester til personer med 

demens og deres pårørende» er en selvstendig handlingsplan for 
demensområdet, integrert i plan for helse- og omsorgstjenester.  

 
3. Tiltak prioriteres og iverksettes i forbindelse med årlig rullering av 

handlingsprogrammet for Kristiansand kommune. 
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