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Forord 

Agenda Kaupang har bistått Aremark kommune med en gjennomgang av pleie- og 

omsorgstjenestene i kommunen. Gjennomgangen har vært rettet mot organisering, kvalitet, 

effektiviseringspotensial, dimensjonering og innretning av de ulike tjenestetilbudene. 

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med kommunen våren og høsten 2017.  

Vi takker for konstruktivt og hyggelig samarbeid underveis. Takk til alle som har bidratt med 

nyttig informasjon gjennom deltakelse på intervjuer og ved tilrettelegging av informasjon. En 

særlig takk til Mathias Gundersen som har vært kontaktperson og som har bidratt til 

koordinering av arbeidet. 

Dokumentasjonen står for Agenda Kaupang sin regning. Det gjør også eventuelle feil som 

ikke har blitt rettet opp. I Agenda Kaupang har arbeidet blitt utført av Hege Askestad, Astrid 

Nesland og Eilin Ekland, med førstnevnte som ansvarlig konsulent.  

 

Stabekk, 25. september 2017  

Agenda Kaupang AS 
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1 Sammendrag  
Aremark kommune har ønsket en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. 

Bakgrunnen er at kommunestyret i Aremark er bekymret for den økonomiske situasjonen. 

Kommunens økonomiske situasjon er krevende og har vært det over flere år. Kommunen bruker de 

pengene de har og har derfor, i liten grad, satt av penger til uforutsette hendelser eller nødvendig 

sparing for senere investeringer.  

Kommunens vedtak om å stå utenfor kommunesammenslåing medfører at den økonomiske 

situasjonen forverres da inntektene fra staten reduseres. Dette skyldes blant annet at 

småkommunetilskuddet frafaller. Samtidig reduseres inntektene til kommunen som følge av 

endringer i de statlige kostnadsnøklene. Situasjonen forverres ytterligere av at kommunens 

inntekter reduseres som følge av befolkningsnedgang.  

Målet med gjennomgangen har vært å se på de økonomiske prioriteringene og organiseringen av 

pleie- og omsorgstjenestene i Aremark kommune. Gjennomgangen skal danne grunnlaget for 

utarbeidelse av en ny strategi for pleie- og omsorgstjenestene i Aremark innenfor nye økonomiske 

rammer. I denne konteksten er det viktig å tenke at utviklingen og kvaliteten må stå i forhold til det 

økonomiske handlingsrommet. I praksis betyr dette at Aremark, i tillegg til å tenke fremover når det 

gjelder kvalitet, også må tenke fremover i forhold til kostnadseffektivitet. 

Pleie- og omsorgstjenesten i Aremark er en relativ liten tjeneste nasjonalt sett, men den største 

tjenesten i Aremark. Kommunens netto driftsutgifter til denne tjenesten utgjorde i 2016 rundt  

38 mill. kr. Dette utgjør 37 % av totalutgiftene for kommunen.  

Mange er fornøyde med pleie og omsorgstjenestene i Aremark. Aremark kommer relativt høyt på 

Kommunebarometeret på en 46 plass av 425 mulige i 2016. Medarbeiderundersøkelse og 

brukerundersøkelse siste årene tyder på at både brukere og ansatte er fornøyde og at det gjøres 

mye bra innenfor pleie og omsorg i Aremark.  

Analysene viser at Aremark kommune bruker mer penger, pr. innbygger på pleie- og omsorgs-

tjenester enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes i hovedsak kommunens utgifter til 

sykehjem. Aremark har dyre sykehjemsplasser og antall plasser er noe høye når vi sammenlikner 

dette med andre kommuner. Dette vurderes ikke å være i tråd med hovedprinsippene i 

Samhandlingsreformen eller BEON-prinsippet1. Andelen av kommunens utgifter som blir brukt på 

institusjon er vesentlig høyere enn hva vi ser er tilfelle i andre kommuner og landet som helhet. 

Andel kroner brukt på sykehjem har også økt siden 2010 og utgjorde i 2016 57 % av de totale 

utgiftene innen pleie og omsorg.  

I Aremark er 85 % av utgiftene innen pleie og omsorg knyttet til brukergruppen eldre. Analysene 

viser at kommunen prioriterer institusjonstjenesten høyere enn hjemmebaserte tjenester og at 

utgifter pr. sykehjemsplass er høye når vi korrigerer for plassene som benyttes. I tillegg har 

kommunen en relativ høy sykehjemsdekning, det vil si antall plasser sett i forhold til antall eldre 

over 80 år.  

Dersom kommunen opprettholder dagens tildelingspraksis og dekningsgrad, viser våre 

beregninger at det vil være behov for over 30 plasser med heldøgnstilbud i 2040. Dette er over en 

dobling fra dagens nivå.  Erfaring fra andre kommuner og nordiske land er at det er mulig å 

                                                      
1 Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON). BEON-prinsippet er det samme som Laveste Effektive Omsorgs 
Nivå (LEON). Prinsippet kan fremstilles som vist i figur 4-11 
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redusere dekningsgraden innenfor sykehjem ved å gi en større del av tilbudet i brukernes egne 

hjem. Dette inkludere også tilbud om boliger med mulighet for heldøgns omsorg.  

Anbefalingen er at kommunen i langt større grad må vri ressursene fra institusjonsbasert omsorg til 

mer hjemmebasert omsorg. Fokuset må i større grad være å hjelpe innbyggerne til å klare seg i 

egen bolig lengst mulig. Tiltak må omhandle økt kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten, 

utstrakt bruk av hverdagsrehabilitering og dag- og aktivitetstilbud, økt satsing på velferdsteknologi 

og strategisk bruk av rehabilitering, korttids- og avlastningsopphold.  

Utfordringen innen psykisk helse er at kommunen i langt større grad vil få ansvar for å ivareta 

behov for bistand, behandling og oppfølging. Analysen viser at Aremark har en del brukere 

innenfor psykisk helse, og at Aremark har noe samarbeid med Halden for å ivareta denne 

brukergruppen. Et samarbeid med andre tenker vi er smart og en forutsetning for å kunne ivareta 

denne brukergruppens behov for helse- og omsorgstjenester. Samarbeid med andre kommuner og 

eventuelt kjøp av tjenester om de mest ressurskrevende tjenestene vil også være nødvendig 

fremover. Samtidig bør kommunen se på hvordan de kan ivareta denne brukergruppens behov for 

øvrige tjenester som f.eks. hjemmetjenester, praktisk bistand mv. Dagens organisering, hvor 

ansvaret er fordelt på flere funksjoner og avdelinger som er sårbare vurderes som lite 

fremtidsrettet, og bør derfor i større grad samlokaliseres.  

Innenfor målgruppen psykisk utviklingshemmede, viser analysen at kommunen har få brukere og 

relativt få tjenester i egenregi. Kommunen selv uttaler at de har flere barn og unge som er forventet 

å ha behov for ulike tjenester fremover. Utgiftene til barn og unge med utviklingshemning er relativt 

høye. Dette er brukere som vil ha behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette er forhold 

kommunen må ta med seg inn i den videre planleggingen og utviklingen av tiltak. Kommunen må 

vurdere hvorvidt dette er tilbud man kan ivareta i egenregi, i samarbeid med andre eller om man 

må kjøpe tjenestene av andre kommuner/private. Dette vil kunne dreie seg om helse- og omsorgs-

tjenester i bolig med stedlig bemanning, avlastning i institusjon, samt dag- og arbeidstilbud. Et 

samarbeid med andre vil være nødvendig både for å sikre kostnadseffektive tjenester, men også 

for å kunne få ønsket kvalitet på tjenestene. Behovene i Aremark vil sannsynligvis ikke komme opp 

i en slik størrelse at det vil være kostnadseffektiv eller mulig å ha slike tilbud i egenregi. Dersom 

kommunen ikke samarbeider med andre kommuner om slike tilbud er det en forutsetning av 

tilbudene samorganisere med de øvrige helse- og omsorgstjenestene i kommunen.  

Aremark er en liten kommune og har ingen planer om å slå seg sammen med andre kommuner. 

Oppgavereformer og innbyggernes krav til det kommunale tjenestetilbudet gjør at Aremark, i større 

grad enn i dag, må se på muligheter for å inngå samarbeid med andre kommuner innenfor helse 

og omsorg.  

Vår anbefaling til sentrale grep for å klare nødvendig omstilling og møte det økte framtidige 
behovet for helse- og omsorgstjenester 

► Vri tjenestetilbudet fra institusjonsbasert omsorg til mer hjemmebaserte og ambulante 

tjenester, med fokus på at innbyggerne skal klare seg selv i egen bolig lengst mulig 

► Vedta en ny strategisk helse- og omsorgsplan for de neste årene som gir klare politiske 

føringer for den nødvendige omstillingen og som inneholder klare mål for kvalitet  

Eksempler: 

• 15 % dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser til eldre over 80 år (institusjon og 

omsorgsboliger med mulighet for heldøgns omsorg) 

• 80 % andel årsverk med fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren (brukerrettede 

årsverk) 
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• Minimum 50 % andel sykepleiere i hjemmesykepleien. I tillegg bør kommunen også 

tilstrebe seg å ha ansatte med annen relevant høyskole  

• 25 % andel korttidsplasser og mål om 14 dager gjennomsnittlig oppholdstid 

• Gode hensiktsmessige boliger for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal regi 

► Omstilling er krevende. Det er helt sentralt at ledelsen i helse- og omsorgstjenesten har tid, 

ressurser og kompetanse. Dette omhandler både strategisk ledelse, samt ledelse i linjen 

• Avklare ansvar og oppgaver på avdelingsledernivå, og sikre opplæring, verktøy og 

støtte til å ivareta dette ansvaret  

► Kommunen bør intensivere og videreutvikle arbeidet for å få til mer systematisk frivillighet inn i 

helse og omsorg 

► Tildele helse- og omsorgstjenester ut fra behov, i tråd med BEON-prinsippet 

Konkrete forslag: 

► Sikre en dekningsgrad på 15 % heldøgns omsorgsplasser til eldre i forhold til antall innbyggere 

over 80 år fram til 2040: 

• Redusere institusjonsplasser frem mot 2025.  Det anbefales at Aremark inngår 

samarbeid eller kjøper plasser av andre for å ivareta behov for mer spesialiserte 

institusjonstilbud som f.eks. skjermet demens, korttidsplasser og rehabilitering 

• Omgjøre institusjonsplasser til boliger med mulighet for heldøgns omsorg til eldre 

► Utarbeide ny bemanningsplan og turnus som reduserer bemanningsfaktoren ved sykehjemmet, 

med formål om å redusere enhetskostnadene 

► Hovedvekten av nye eldre brukere skal ivaretas av hjemmetjenesten med tjenester i brukernes 

opprinnelige bolig. Organisering, årsverk og kompetanse må brukes effektivt på tvers i 

kommunen. Kommunen bør organisere hjemmebasert omsorg på en mer enhetlig måte enn i 

dag for å kunne ta imot veksten i behov og sikre best mulig ressursutnyttelse 

• Ny organisasjonsstruktur med egen avdeling for hjemmebaserte helse- og 

omsorgstjenester og egen avdeling for plasser med heldøgns omsorg (institusjon og 

omsorgsboliger) 

• Psykisk helse som en del av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester 

• Praktisk bistand som en del av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester 

• Fysio- og ergoterapiressurser som en del av hjemmebaserte helse- og 

omsorgstjenester 

• Samarbeid mellom de to avdelingene for å sikre effektiv utnyttelse av ressurser og 

behov for beredskap mv. Dette gjelder særlig på natt  

• Kommunen bør etablere kriterier for når man skal vokse med ett årsverk i 

hjemmesykepleien basert på antall brukere/vedtakstimer ol., slik at man kan ligge i 

forkant i planleggingen 

► Samarbeide internt og med andre kommuner/private aktører for å videreutvikle helse- og 

omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede. Dette kan f.eks. være dag- aktivitetstilbud, 

avlastning mv. Analysen viser at kommunen vil kunne få økt behov for tjenester overfor denne 

brukergruppen 

► Samarbeide internt og med andre kommuner/private aktører og spesialisthelsetjenesten for å 

videreutvikle helse- og omsorgstjenester knyttet til psykisk helse og rus. Dette kan f.eks. være 

psykologtjenester, aktivitet- og arbeidstilbud, kognitive behandlingstilbud mv.  Endringer i 

spesialisthelsetjenesten mv. medfører at kommunene vil få økt ansvar for å ivareta helse- og 

omsorgstjenester til denne brukergruppen  
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2 Bakgrunn, formål og metode 

2.1 Bakgrunn 
Kommunestyret i Aremark kommune har bedt rådmannen foreta en gjennomgang av driften i 

virksomhetsområdet pleie og omsorg. Bakgrunnen er en bekymring for økonomien i kommunen 

generelt og innenfor pleie og omsorg spesielt. Pleie og omsorg hadde et overforbruk i 2016, og til 

tross for tiltak, ligger tjenesten fortsatt an til et overforbruk i 2017.  

Begrepet «pleie og omsorg» brukes i forespørselen for å avgrense temaet for gjennomgangen. 

Forespørselen gjelder kommunens pleie- og omsorgstilbud til alle typer brukere, både eldre, 

utviklingshemmede og innenfor psykisk helse. Prosjektet omfatter ikke barnevern, sosial- eller 

legetjeneste/forebyggende helse.  

2.2 Formål 
Aremark kommune ønsket en ekstern evaluering av dagens situasjon og en utredning med faglige 

råd som grunnlag for å «rigge Aremark for fremtiden». Gjennomgangen skulle innbefatte en 

vurdering av kostnadsnivå, organisering og tjenesteprofil innen PLO-tjenestene, samt forslag til 

tiltak for å oppnå en fremtidsrettet tjeneste med god kvalitet innenfor nye økonomiske rammer. 

Arbeidet skulle omhandle 

► en analyse av dagens situasjon og driftsmodell 

► en beskrivelse av fremtidens situasjon/behov 

Mulig effektiviseringspotensial skulle være en viktig del av konklusjonen i rapporten.  

Aremark kommune ønsket at gjennomgangen våren/høsten 2017 skal danne grunnlag for det 

videre arbeidet med å utarbeide plan og strategivalg innen pleie og omsorg. Gjennomgangen 

omhandler ikke tjenester ført under helse i KOSTRA (helsestasjon, legetjenester mv.) utover en 

analyse på KOSTRA-nivå hvor det er foretatt sammenlikninger av kommunens prioriteringer, 

dimensjonering og utgifter til dette formålet med andre sammenligningskommuner. 

2.3 Metode og prosjektorganisering 
Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med tre hovedaktiviteter: 

 

Figur 2-1: Modell av faser i prosjektet 

Dette prosjektet har omfattet kartlegging, analyser og vurderinger samt en tiltaksfase. Gjennom-

føring av vedtatte tiltak ligger utenfor prosjektet.  

Kartleggingsfase 
med innsamling av 

relevant 
dokumentasjon

Analysefase

Fase for 
utarbeidelse av 

tiltak og strategier 
for tjenesten
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Denne rapportens innhold er kvalitetssikret og utviklet i samarbeid med en egen prosjektgruppe 

som har hatt fire møter i løpet av våren og høsten 2017.  

Prosjektgruppen har bestått av 

► Rådmann, Jon Fredrik Olsen 

► Virksomhetsleder Pleie og omsorg, Christian Gundersen 

► Avdelingsleder Fosskollen sykehjem og hjemmesykepleie, Heidi Sommerseth 

► Avdelingsleder Styrket omsorg, Kirsti Brynildsen 

► Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Anita Eliassen Fosser 

► Tillitsvalgt Fagforbundet, Karin Hansen 

► Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Sissel Steffensen 

► Økonomirådgiver, Mathias Gundersen 

► Agenda Kaupang, Hege Askestad  

Samarbeid med revisjonen 

Kommunerevisjonen har parallelt med dette oppdraget et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen pleie 

og omsorg i Aremark. Arbeidet til revisjonen vil i hovedsak skje på høsten 2017, det vil si i slutt-

fasen av arbeidet utført av Agenda Kaupang. Kommunerevisjonen er holdt orientert om Agenda 

Kaupang sitt arbeid i Aremark og har deltatt på møter og i noen aktiviteter der det har vært 

hensiktsmessig. 

2.4 Fase 1 – kartleggingsfasen 
I kartleggingsfasen har vi dannet oss et bilde av status i driftssituasjonen innen pleie- og omsorgs-

tjenestene i kommunen. Kartleggingen har inkludert besøk på sykehjemmene og lokaler som 

benyttes til formål innenfor pleie og omsorg i Aremark kommune.  

Det er gjennomført kartleggingsintervju med berørte ledere og ressurspersoner i tjenestene. 

Registerdata, regnskapstall og nøkkeldata innhentet gjennom intervjuer danner grunnlaget for våre 

vurderinger og anbefalinger i analyse- og tiltaksfasen.  

Denne rapporten er basert på følgende datakilder  

► KOSTRA, tilrettelagt i databasen til Agenda Kaupang: Situasjonen i Aremark er sammenlignet 

med andre kommuner. Utvalget av kommuner er gjort i dialog med Aremark kommune 

► Informasjon fra aktuelle tilgjengelige statistikker 

► Agenda Kaupangs egen detaljanalyse for pleie- og omsorgstjenestene (database): Utvalget av 

kommunene i denne analysedelen baserer seg på kommuner Agenda Kaupang har arbeidet 

med tidligere 

► Skriftlig informasjon fra kommunen: regnskap 2016, budsjett 2016/2017, samt gjeldende 

økonomiplan og årsmelding 

► Muntlig informasjon fra ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester: Det er foretatt 

intervjuer med sentrale ledere i kommunen, i tillegg til intervju med ansatte, tillitsvalgte mfl. fra 

kommunen 

2.5 Fase 2 – ekstern analyse 

Denne delen av arbeidet er gjort som en ekstern ekspertvurdering. Agenda Kaupang har evaluert 

kommunens tjenester med vekt på kostnadsnivå, organisering og tjenesteprofil. 
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► Kostnadsnivå: Aremark er en kommune med lave frie disponible inntekter. Det er viktig å ha en 

effektiv PLO-tjeneste, med nøktern tildeling av tjenester og lave enhetskostnader. Netto drifts-

kostnader for PLO i 2016 er sammenlignet med andre kommuner. Vi har valgt ut 6 interessante 

kommuner samt kommunegruppe 5, som Aremark tilhører. Vi har behovskorrigert regnskapene 

slik staten gjør det ved tildeling av rammetilskudd i statsbudsjettet. Vi har grovsjekket regn-

skapet før analyse (pensjonsføring, administrasjonsutgifter, tilskudd til ressurskrevende 

tjenester). Vi har forsøkt å forklare kostnadsforskjeller ved å sammenligne volum/dekningsgrad, 

enhetspris og egenbetaling. Vi har dessuten fordelt nettoutgiftene mellom de tre store bruker-

gruppene, for å få et mer presist bilde enn det som framkommer når alle brukerne ses under 

ett. Tjenestene til eldre, mennesker med psykisk utviklingshemming og mennesker med 

psykisk og/eller rusrelaterte lidelser er i stor grad uavhengig av hverandre og bør analyseres 

hver for seg. Vi har også sett på kvalitet i tjenesten, basert på 2016-data samlet inn i 

Kommunekompasset fra Kommunal Rapport. Dette er den eneste samlede og årlige kvalitets-

måling av kommunale tjenester for tiden. 

► Organisering: PLO-tjenesten bør ha en organisering som fremmer effektivitet og nytenkning. Vi 

har gått gjennom kommunens styringsdokumenter og organisasjonskart. Vi har intervjuet alle 

lederne, utvalgte medarbeidere og hovedtillitsvalgte i sektoren om arbeidet med kvalitets-

utvikling, økonomistyring, personalledelse og samarbeid.  

► Tjenesteprofil: Kommunen bør ha en profil på tjenestene i tråd med BEON-prinsippet (Beste 

Effektivt Omsorgsnivå). Det vil si hjemmebasert og mestringsorientert tjenesteprofil. Vi har 

innhentet data om kommunens omsorgstrapp for hver brukergruppe. Vi har sammenlignet 

dagens tilbud med de behov kommunen sannsynligvis står overfor i årene framover, spesielt 

veksten i antall eldre. 

2.6 Fase 3 – utarbeidelse av tiltak og videre strategier  

Basert på analysen har Agenda Kaupang utarbeidet forslag til tiltak for å sikre en bærekraftig pleie- 

og omsorgstjeneste i Aremark kommune.  

Analysen har resultert i denne rapporten utviklet i samarbeid med en egen prosjektgruppe. Det er i 

tillegg utarbeidet et internt arbeidsdokument som grunnlag for analysen. Dette er unntatt 

offentlighet, grunnet brukersensitive opplysninger.  

Begreper brukt i rapporten 

• Heldøgns omsorg: Statistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter tilbud i institusjon 

og boliger med personell hele døgnet. Tilbud gitt i private hjem, av stiftelser og i boliger med en 

beboer blir ikke regnet med. Statistikken bygger på SSB sine krav til personalbase, som ikke er de 

samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Offisiell statistikk gir altså ikke utfyllende bilde.  

• Omsorgsboliger: Boliger hvor kommunene har mottatt tilskudd fra Husbanken. Det finnes ikke 

offentlig statistikk etter denne definisjonen. 

• Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON). BEON-prinsippet er det samme som Laveste Effektive 

Omsorgs Nivå (LEON). Skal kommunen kunne tildele og yte tjenester etter dette prinsippet må 

helse og omsorgstjenesten bestå av ulike nivå på tjenester og tiltak. Man vil da kunne tildele 

tjenestene/tiltakene ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at 

tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskeltilbud) til stort hjelpebehov (høy 

terskel). BEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med 

fokus på brukers egne ressurser, og at hjelpen skal være hjelp til selvhjelp. Prinsippet kan 

fremstilles som vist i figur 4-11. 
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• Omsorgstrappen: Dette er benevnelser som viser til at det finnes mange typer omsorgstjenester, og at 

disse må sees i sammenheng. Omsorgstrappen forutsetter at man anser at mennesker som har 

behov for omsorgstjenester ikke er like. Den enkelte må vurderes individuelt og tjenestetilbudet 

må tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, 

mens det for andre er snakk om meget omfattende og sammensatte tjenestebehov. Tjeneste-

tilbudet må reflektere den enkeltes behov, og omsorgstrappen viser til en sammenheng der økende 

behov møtes med økende tjenestetilbud. 

• KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering): Et nasjonalt informasjonssystem som gir styrings-

informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA er et omfattende 

rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk 

sentralbyrå (SSB). Rapporteringen skjer elektronisk og omfatter alle kommunale og fylkes-

kommunale funksjoner og ansvarsområder. For kommuner dreier det seg om rapportering fra  

ca. 90 forskjellige funksjonsområder, f.eks. førskole, grunnskole, helse, pleie og omsorg, barnevern 

og sosialhjelp. 
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3 Pleie og omsorg 
Kommunene skal tilby helhetlige og samordnede tjenester som omfatter forebyggende tiltak, 

utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering på tvers av 

sektorer. De kommunale helse- og omsorgstjenestene må organiseres slik at den enkelte kan 

fortsette å leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv til tross for sosiale og helse-

messige problemer eller funksjonssvikt. 

3.1 Dagens organisering  
I det følgende gis det en kort beskrivelse av tjenestene som har vært gjennomgått i evalueringen.  

I forbindelse med gjennomgangen ble det utarbeidet en beskrivelse av alle tjenestene. Dette 

dokumentet har vært brukt av arbeidsgruppen underveis i evalueringen som et arbeidsdokument 

og unntatt offentlighet, da beskrivelsene kan knyttes til/inneholde brukersensitive data. 

Aremark kommune har en hierarkisk struktur, og har innført en foreløpig struktur hvor virksomhets-

leder for helse, barnevern og NAV har fått ansvaret for Virksomhet PLO, det vil si avdeling 

Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie, avdeling Stryket omsorg og avdeling Fellesfunksjoner, 

jf. figuren under.  

 

Figur 3-1: Organisasjonskart pleie og omsorg  

Overordnede ansvaret for fag, personal og økonomi er lagt til virksomhetsleder. Det daglige 

ansvaret for fag og personal er delegert til den enkelte avdelingsleder.  

Tidligere hadde kommunen en organisering hvor pleie og omsorg utgjorde en virksomhet, med en 

egen virksomhetsleder.  

Det er avdelingene Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie samt Stryket omsorg som hoved-

sakelig yter pleie- og omsorgstjenester og som derfor er gjennomgått i denne evalueringen. 

Avdelingene yter tjenester til alle typer brukere i henhold til bestemmelsene i helse- og omsorgs-

tjenesteloven. Brukerne kan grovt sett deles inn i tre grupper: 
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► Mennesker med utviklingshemming mv. 

► Mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser  

► Eldre og somatisk funksjonshemmede (MS, trafikkskadde m.m.) 

Målet for tjenestene er at innbyggerne skal oppleve at de får nødvendig helse- og omsorgstjenester 

når behovet oppstår. Den enkelte bruker skal få bistand til mestring av egen livssituasjon og gjøre 

det mulig å bli boende hjemme så lenge som mulig.  

Pleie og omsorg er den største sektoren i kommunen, med rundt 100 tjenestemottakere fordelt på 

ulike hjemmetjenester, institusjonstjenester og dag- og aktivitetstilbud, trygghetsalarm, mat-

ombringing mv.2  

Budsjettet for tjenester definert som PLO i KOSTRA, utgjør 30 mill. kr. Hovedvekten av drifts-

utgiftene (ca. 85 %) innenfor pleie- og omsorgsfunksjonene er knyttet til lønnsutgifter. I 2016 hadde 

kommunen et merforbruk innen PLO på ca. 2 mill. kr. Årsaken var i hovedsak knyttet til bruk av 

variabel lønn. Prognosen viser at det samme vil skje i 2017. 

Samlet sykefravær for pleie og omsorg i 2016 var 14,5 %. Sykefraværet var hovedsakelig knyttet til 

langtid. Kommunen opplyser at det har utarbeidet rutiner og prosedyrer for oppfølging av 

sykefraværet i kommunen. 

Avdeling Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie 

Avdelingen yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til kommunens 

innbyggere. Tjenester som ivaretas er sykehjemstjenester, hjemmesykepleie og matombringing. 

Hjemmesykepleien har også utrykning på trygghetsalarmer.  

Kommunen har totalt 21 plasser i institusjon fordelt på 10 plasser til langtid, 6 plasser til mennesker 

med demenssykdom og 5 plasser avsatt til korttid/avlastning. 

Avdelingen har ca. 25,6 årsverk fordelt på 43 personer3. Ansatte jobber både på sykehjemmet og i 

hjemmesykepleien.  

Budsjett for 2017 er 21 mill. kr.  

Avdeling Styrket omsorg 

Avdelingen har ansvar for tjenester til innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester som 

omhandler dagtilbud, BPA/PA4, hjemmehjelp, omsorgslønn, støttekontakt, avlastning og tjenester i 

bolig (ikke ordinær hjemmesykepleie).  

Avdelingen har ca. 10,3 årsverk ekskl. avdelingsleder. Årsverk er knyttet til hjemmehjelp og 

assistenter innen tjenester organisert som BPA og PA.  

Budsjett 2017 utgjør ca. 9 mill. kr. I 2016 hadde avdelingen et overforbruk på 1,3 mill. kr knyttet til 

lønn og kjøp av tjenester. I tillegg fikk kommunen mindre inntekter enn det som var budsjettert.  

 

  

                                                      
2 Pr. 31.12.2015 
3 Inkludert 2 avdelingsledere (avdeling Styrket omsorg, og Avdeling Fosbykollen sykehjem og hjemmesyke-
pleie) 
4 Tjenester etter lov om helse. og omsorgstjenesten kan organiseres som brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) eller personlig assistanse (PA) 
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4 Analyser og vurderinger 
Gjennomgangen bygger på både kvantitativ- og kvalitativ analyse knyttet til forskning på området, i 

tillegg til informasjon fremkommet gjennom intervjuer og samtaler med ansatte. Med dette som 

grunnlag vil vi presentere tiltak vi mener er nødvendig for kommunen å iverksette for å nå kort-

siktige og langsiktige mål innenfor tjenestene.  

Agenda Kaupang har gjennomført en sammenlikning av aktuelle tjenesteområder innenfor pleie/-

omsorg og helse. Vi har sammenlignet Aremark med andre relevante kommuner. Analysen bygger 

på data fra KOSTRA5 og data fra Agenda Kaupangs egenutviklede database. Data som 

presenteres er blant annet korrigert for forskjeller i behov i kommunene. Forskjellene er blant annet 

knyttet opp mot alderssammensetning, størrelse på kommune, beliggenhet osv. Behovskorrigering 

er nødvendig for å kunne foreta en sammenlikning på tvers av kommuner.  

KOSTRA gir ikke tilstrekkelig data for å kunne sammenlikne prioritering og dimensjonering av 

tjenester for ulike brukergrupper innen pleie og omsorg. Agenda Kaupang har derfor utviklet en 

modell som gjør det mulig å få frem data knyttet til ulike brukergrupper på tjenestenivå innenfor 

pleie og omsorg.  

Formålet med analysene er å få nødvendig innsikt i kostnadsnivå og dimensjoneringen av ulike 

pleie og omsorgstjenester i kommunen. Resultater fra analysen er dokumentert i et eget vedlegg 

med faktaanalyser (vedlegg). Hovedkonklusjoner fra analysen blir gjengitt i dette kapittelet. 

Aremark står overfor en sterk økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester fra ca. 2026. Dette 

som følge av at andel eldre over 80 år øker. Skal kommunen klare å imøtekomme og ivareta 

innbyggernes behov fra 2026 og frem mot 2040, er kommunen helt avhengig av å planlegge og 

dimensjonere sine helse- og omsorgstjenester på en slik måte at innbyggerne gis mulighet til å ta 

et aktivt ansvar for egen helse, og at man får mulighet til å være aktiv og bli boende i eget hjem så 

lenge som mulig. Mange vil som følge av store og sammensatte behov ha behov for tjenester som 

medfører heldøgnsomsorg eller i institusjon. Dette må også kommunen planlegge for videre.  

Det er foretatt en analyse knyttet til hvordan kommunen ivaretar dette i dag, og hvilke grep man bør 

gjøre for å yte tjenester mer i tråd med innbyggernes behov, BEON-prinsippet, nasjonale føringer 

og økonomiske rammer.  

4.1 Den økonomiske situasjonen i Aremark er krevende 
Kommunens økonomiske situasjon er krevende og har vært det over flere år. Driftsresultatet i 2016 

var på minus 0,5 %. Driftsresultatet er det som gjenstår når kommunens utgifter er betalt og som 

kan brukes til investeringer og oppbygging av fri egenkapital (disposisjonsfondet). Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat er minst 1,75 % av netto driftsutgifter, men 

kommunen må selv sette egne mål. Aremark har hatt en negativ utvikling i driftsresultatet og dette 

har medført at kommunen ikke har klart å avsette penger på «bok» (disposisjonsfond). Netto 

disposisjonsfond er den viktigste indikatoren for sunn kommuneøkonomi. Disposisjonsfondet i 

Aremark var på 0,8 % i 2016 og praktisk talt neste tomt. Vår erfaring er at denne bør ligge 

nærmere 5 % eller over. 

Kommunens vedtak om å stå utenfor kommunesammenslåing medfører at den økonomiske 

situasjonen ytterligere forverres. Inntektene fra staten vil reduseres. I følge prognosemodellen til 

KS vil kommunens økonomiske situasjon ytterligere forverres som følge at de mister små-

kommunetilskuddet på ca. en halv million kroner. I tillegg reduseres inntektene med ca. 1,2 mill. kr 

                                                      
5 KOSTRA – informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner 



T1020064  ►  Gjennomgang i kommunens pleie- og omsorgstjenester i Aremark kommune  ►  2017  ►  15 

som følge av omlegging av kostnadsnøklene. Befolkningsnedgang medfører også reduserte 

statlige inntekter.  

Samtidig som den økonomiske situasjonen i Aremark er krevende, ser vi at kommunen står overfor 

en sterk økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester fra ca. 2026.  Dette som følge av flere 

innbyggere over 80 år. Økning i andel eldre innbyggere i kommunen fører til økte overføringer fra 

staten, men vil også medføre endrede og nye behov for pleie- og omsorgstjenester.  

Aremark har hatt en negativ befolkningsutvikling og tendensen ser ut til å holde seg. Dette gjør at 

behovene for barnehage og skole reduseres frem mot 2040. Ettersom andel eldre er forventet å 

øke vesentlig i samme perioden vil kommunen måtte redusere budsjett og utgifter innen skole og 

barnehage og prioriterer pleie og omsorg ytterligere. Skal kommunen ha penger igjen til å drive 

andre kommunale tjenester er man helt avhengig av å ha kontroll på utgiftene innen pleie og 

omsorg og at tjenestene som ytes er kostnadseffektive.  

4.2 Aremark har høye utgifter innen Pleie og omsorg 

Ett av spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie- og omsorgssektoren, er fordelingen av 

ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva 

som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som 

er best for brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at 

tjenesten bør gis på laveste effektive omsorgsnivå og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som 

mulig. Det betyr stor vekt på hjemmebaserte tjenester og aktivisering. 

Aremark har et beregnet utgiftsbehov pr. innbygger som er ca. 30 % høyere enn gjennomsnittet for 

landet. Dette skyldes i hovedsak at kommunen har en relativt eldre befolkning og høy andel eldre 

enslige. Kommunens samlede korrigerte utgifter innen pleie og omsorg ligger høyt sammenlignet 

med andre kommuner og landsgjennomsnittet, men lavere enn KOSTRA-gruppe 5 som Aremark 

tilhører. Aremark sine utgifter til pleie og omsorg utgjør 20 828 kr pr. innbygger. Det utgjør ca. 

1 500 kr mindre mer pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 5.  

Figuren på neste side viser hvordan utgiftene innen pleie og omsorg fordeler seg på KOSTRA-

funksjoner innenfor aktivitet/servise, hjemmetjenester og institusjon. Aremark har lavere utgifter til 

aktivisering og servicefunksjoner enn sammenligningskommunene. Men Aremark har høyere 

utgifter til pleie i institusjon og hjemmetjenester, enn sammenlikningskommunen. Aremark har også 

dyrere institusjonslokaler enn de andre kommunene.  
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Figur 4-1: Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon. Kilde: KOSTRA 2016 

Hvor stor andel av pleie- og omsorgsbudsjettet som benyttes overfor ulike brukergrupper, varierer 

mellom kommunene. I figuren under er utgiftene i pleie og omsorg fordelt på ulike brukergrupper. 

Her endres sammenligningskommunene. Årsaken er at vi her viser data som ikke er tilgjengelig 

nasjonalt og medfører at vi må bruke andre sammenligningskommuner enn i figuren over (se 

vedlegg for utfyllende opplysninger knyttet til sammenlikningskommunene).  

 

Figur 4-2:  Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger, korrigert for behov. Kilde: Kommunes regnskap, 
data fra fagsystemer bearbeidet av Agenda Kaupang 
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Utgifter til andre brukere, i hovedsak eldre6, er høye i Aremark, og høy når vi sammenlikner med 

andre. Dette skyldes særlig utgifter til institusjonstjeneste, men kommunen har også høye utgifter til 

hjemmetjenester. Høye utgifter innenfor institusjonstjenesten skyldes både høye enhetskostnader 

(pris pr plass) og noe høy dekningsgrad (antall plasser).   

Utgiftene til hjemmetjenester, det vil si helse- og omsorgstjenester i form av hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp til hjemmeboende (i hovedsak eldre), ligger høyt i vår sammenlikning. Andel brukere 

som mottar slik bistand er relativ høy. I 2016 var det ingen eldre som deltok på dag- og 

aktivitetstilbud. Kommunen har heller ikke tilbud om omsorgsbolig hvor det tilrettelegges med 

heldøgnsomsorg. Brukere som er i behov av dette får enten tilbud om sykehjem eller tjenester 

organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Aremark hadde også i 2016 høye utgifter til tjenester innen psykisk helse og rus. Gjennomgangen 

viser at dette hovedsakelig skyldes at kommunen trengte å kjøpe et heldøgnstilbud i store deler av 

2016. Kommunens øvrige tilbud til denne målgruppen er hovedsakelig knyttet til hjemmetjenester 

og oppfølging av psykiatrisk koordinator. Kommunen bruker ikke mye ressurser til dette.  

Aremarks utgifter til tjenester for brukergruppen psykisk utviklingshemmede ligger samlet sett på et 

mellomnivå. Utgifter til tjenester overfor barn og unge ligger noe høyt i sammenligningen og 

skyldes i hovedsak at kommunen har høye utgifter til avlastningstiltak som de kjøper av privat 

leverandør. Utgifter til tjenester overfor voksne i samme målgruppe er lave i Aremark. Utgiftene her 

er knyttet til kjøp av avlastning og dagtilbud/arbeidstilbud. I tillegg har kommunen noen utgifter til 

tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Brutto driftsutgifter innen pleie og omsorg har økt og økning har hovedsakelig 
skjedd innenfor institusjonstjenesten 

I analysen har vi også sett på utviklingen de siste 15 årene for utgifter ført under pleie og omsorg i 

KOSTRA. Utgiftene er omgjort til 2016-tall og fremkommer i figuren under. 

 

Figur 4-3: Bruttoutgifter 2001 til 2016 i faste 2016-priser for pleie og omsorg fordelt på hjemmeboende, 

aktivisering og institusjon. Kilde: KOSTRA og egne beregninger 

I perioden fra 2001 til 2016 har de samlede utgiftene økt med rundt 7 mill. kr. 5 av 7 mill. kr er 

benyttet til økning innen institusjon. Analysene våre har vist at tjenester innen institusjon i hoved-

sak er tjenester til eldre i Aremark. I løpet av disse årene har kommunen altså vridd tjenestene fra 

                                                      
6 Andre brukere, i hovedsak eldre, omhandler både innbyggere over 67 år, men også yngre med f.eks. ME, 
MS, ALS og som trenger pleie- og omsorgstjenester 
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hjemmebasert omsorg til mer institusjonsbasert omsorg. Dette er ikke i tråd med hva vi finner 

nasjonalt, hvor andelen driftsutgifter til hjemmeboende har økt mer enn til institusjon siden 2008 

fram til i dag7.  

I figuren under ser vi den prosentvise fordelingen mellom de tre KOSTRA-funksjonene knyttet til 

institusjon, aktivisering og hjemmeboende. 

 

Figur 4-4: Bruttoutgifter 2001 til 2016 i faste 2016-priser for pleie og omsorg fordelt på hjemme-

boende, aktivisering og institusjon. Prosentvis fordeling. Kilde: KOSTRA og egne 

beregninger 

Figuren viser at Aremark har hatt en vridning mot mer institusjonsbaserte tjenester. 56 % av 

utgiftene innen PLO i 2016 var knyttet til institusjonsdrift og andelen har økt siden 2001. I denne 

perioden er tendensen for landet for øvrig motsatt, fra institusjonsbasert omsorg til mer hjemme-

basert omsorg i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og BEON-prinsippet. Utviklingen i 

Aremark er altså ikke på linje med det som er vanlig i mange andre kommuner og landet for øvrig. 

Kommuner som f.eks. Os og Fjell som satser på hjemmebaserte tjenester, bruker bare 20 % til 

institusjonstjenester. Dette tilsier at Aremark har et stort potensial for betydelig dreining og økt 

satsing på tjenester som gjør det mulig å bli boende i eget hjem. 

Aremark har lave utgifter til helse, men utgiftene til behandling i helsetjenesten er høye 

Aremark har et beregnet utgiftsbehov innen helse som utgjør 162 % av landsgjennomsnittet. 

Årsaken er først og fremst at kommunen har en høy andel innbyggere over 67 år.  

Kommunens utgifter til helse er nest lavest i sammenligningen jf. figuren på neste side.  

                                                      
7Evaluering av statlig finansiering (SIO-prosjektet) – Agenda Kaupang 
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Figur 4-5: Netto driftsutgifter pr. innbygger til helseformål 

4.3 Aremark skårer bra på Kommunebarometeret 

Aremark blir rangert som nr. 46 av 425 kommuner innenfor pleie og omsorg i Kommune-

barometeret til Kommunal Rapport. Dette er den beste og mest oppdaterte kvalitetsmålingen som 

foreligger. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 

141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, 

en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Sammenligningen gjennom-

føres årlig.  Tall for alle indikatorer og sammenligningskommuner framgår av tabellen på neste 

side.  

  

Aremark Marker Rømskog Eidsberg Halden Engerdal Hurdal Kostragruppe 05

233 Forebyggende helsearbeid 104 204 72 ( 32) 69 37 17 194

241 Diagnose, behandling og rehabilitering 1 250 1 459 917 1 369 1 971 3 119 1 702 2 862

232 Helsestasjon 376 563 150 628 491 137 450 514
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Tabell 4-1: Indikatorer og verdier for eldreomsorg. Kilde: Kommunebarometeret 2017, Kommunal Rapport. 

 

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, 

mens andre fjernes. Dette påvirker kommunene sin plassering i forhold til hverandre. En god 

plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter – på samme måte som en dårlig plassering. 

Kommuner som ligger langt nede på en tabell, vil som regel kunne ha en del å lære av 

kommunene som er i toppen av den samme tabellen. 

Tabellen over viser utvikling i Aremark siste tre årene. Aremark har ifølge Kommunebarometeret 

hatt en positiv utvikling på gjennomsnittlig tildelte timer til hjemmesykepleie pr. uke, og økning i 
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fritidstiltak for personer med funksjonshemninger.  Andel rom i institusjon med egne bad/wc i er 

uforandret, dette er også overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Aremark hadde ikke 

overliggedøgn i 2016. Aremark har hatt et kraftig fall på kriteriet som omhandler årsverk geriatrisk 

sykepleier fra 2015 til 2016. Kommunen har også hatt en nedgang på skåren som omhandler 

ansatte med fagutdanning. Denne er redusert fra 2015 til 2016. Andel brukere med dagaktivitet, 

trygghetsalarm og matombringing er også redusert. 

Noe lavere andel ansatte med fagkompetanse enn landsgjennomsnittet 

Aremark har en noe lavere andel ansatte med fagutdanning enn landsnittet. I følge Kommune-

barometeret utgjør denne andelen 73 %. 1 prosentpoeng under snittet for landet. I de beste 

kommunene er andelen minst 84 %. Andelen i Aremark har ifølge Kommunebarometeret gått ned 

siste årene.  

Tilstrekkelig kompetanse og utnyttelsen av den, er helt avgjørende både for den opplevde 

kvaliteten og ressursbruken – og den kan også påvirke kostnadene. Erfaringen er at dersom man 

har ansatte med feil eller manglende kompetanse, kan dette medføre behov for flere årsverk. På 

samme måte kan riktig kompetanse og god organisering medføre behov for færre årsverk/ansatte.  

Utviklingen stiller økte krav både til kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgs-

tjenestene. Det er ikke bare behov for personale med mer kompetanse, men delvis også med en 

annen kompetanse enn det man tradisjonelt har tenkt og planlagt for i tjenestene. Det stilles større 

krav til samarbeid og det er behov for innovasjon og utvikling av tjenestene i tråd med endrede 

behov. Det er oftere og oftere ikke lenger slik at en tjenesteyter alene kan levere de tjenestene 

brukerne trenger. Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Det er 

derfor behov for mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming. 

Heltidskultur er en viktig forutsetning for kvalitet  

Det er vanlig at etablering av nye arbeidstidsordninger i helsesektoren har som mål at det skal bli 

mindre ufrivillig deltid, større stillingsstørrelser og flere hele stillinger. Bakgrunnen er at sektoren er 

preget av mange små stillinger. Etablering av nye turnuser har imidlertid også hatt bredere mål-

settinger om bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester og mindre vikarbruk og bedre ressursutnyttelse 

samlet sett.  

Forskningen på feltet har dokumentert at et høyt omfang av små stillinger fører til svekket tjeneste-

kvalitet og en ineffektiv tjeneste. Samtidig gir små stillinger uverdige ansettelsesforhold for arbeids-

takere som er avhengig av full lønn/pensjon og mer forutsigbarhet. 

Små stillinger kan gjøre det krevende å sikre helhetlige tjenester og virker negativt inn på 

tjenestekvaliteten. Særlig innen pleie- og omsorgssektoren vil mange brukere ha behov for stabile 

tjenesteutøvere som de kjenner – og som kjenner dem. En virksomhet som satser på heltids-

stillinger har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og holde på den. Den vil ha lettere 

for å utvikle gode fagmiljøer og for å legge opp en tjeneste «med bruker i sentrum». Dermed sikres 

både kompetent arbeidskraft og en mer brukervennlig anvendelse av arbeidskraften.  

Mulige sammenhenger mellom stillingsstørrelse og arbeidstidsordninger på den ene siden, og 

kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitetsvariabler på den andre siden er vist i figuren på neste side. 

Figuren er utarbeidet av Leif Moland. 
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Figur 4-6: «Kvalitetshjulet» med mulige effekter av stillingsstørrelse og ATO (arbeidstidsordninger). Kilde: Leif 
Moland i FAFO 

Gjennomgangen har vist at det er mange ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og at mange ansatte 

jobber i reduserte stillinger. Andel ansatte med høyskoleutdanning er samlet sett relativt høyt i 

Aremark med bare 1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Går vi enda lengre ned i tjenesten 

ser vi at det er store forskjeller mellom avdelingene. 

Flere har uttalt at man ønsker større stillinger uten at man får dette. Dette ser særlig ut til å gjelde 

hjelpepleiere og fagutdannede.  

I videreutviklingen av helse- og omsorgstjenesten i Aremark er anbefalingen at kommunen jobber 

for å få til en heltidskultur. Demografi og utvikling innen helse- og omsorgstjenesten tilsier at 

rekruttering blir mer krevende i framtiden. Det gjør det enda viktigere å nyttiggjøre seg den 

kompetansen man har til rådighet i større grad enn hva tilfelle er i dag.  

Ansatte i pleie og omsorg trives  

Medarbeidere som trives er en viktig forutsetning for kvalitet. Aremark har systemer for å gjennom-

føre medarbeiderundersøkelser. Den siste undersøkelsen ble gjennomført i 2015. Deltakelsen 

beskrives som lav, men de som deltok ga inntrykk for høy trivsel. Forbedringspunktene som 

fremkom var knyttet til kompetanseutvikling og opplæringstiltak.   

Aremark har mange fornøyde brukere og pårørende 

Aremark har systemer for å gjennomføre bruker- og pårørende undersøkelse. Siste undersøkelse 

ble gjennomført i 2016. Deltakelsen beskrives som lav. De som deltok ga uttrykk for at de var 

fornøyde med tilbudet de mottok. 
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4.4 Kommunen har en negativ befolkningsutvikling, men andel 
eldre vil øke kraftig  

Kommunen får inntekter fra staten gjennom inntektssystemet. De viktigste fordelingsnøklene er 

basert på demografien i kommunen. Endringer i demografi gir endringer i de kommunale 

overføringene fra staten.  

Aremark har hatt en negativ befolkningsutvikling over tid. Ved inngangen til 2017 bodde det rundt  

1 400 personer i Aremark. Siden 1986 har folketallet blitt redusert med rundt 100 innbyggere. 

Framskrivningen til SSB viser en ytterligere reduksjon på rundt 100 personer frem mot 2040.  

I samme periode har antall eldre innbyggere over 80 år variert. Fra 2001 og frem mot i dag har 

antall innbyggere over 80 år blitt redusert fra 107 til 74 i 2016. Aremark vil ikke nå 2001-nivå igjen 

før rundt 2026. Dette har medført og vil medfører noe reduserte inntekter til kommunen. Reduserte 

inntekter fra staten betyr igjen at kommunen må redusere sitt utgiftsnivå og tilpasse tjenestene til 

nye rammer. Slik tilpasninger kan være krevende da endringen i demografien og inntektene ikke 

nødvendigvis gjenspeiler innbyggernes behov for- og etterspørselen etter tjenester. Dette kan blant 

annet knyttes til innbyggernes forventinger til hva som ligger i kommunens «sørge for ansvar». 

Endringer i f.eks. spesialisthelsetjenesten, og da særlig knyttet til utskrivningspraksis og til-

gjengelighet, vil ha betydning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg legger sam-

handlingsreformen opp til at flere tjenester skal ivaretas i kommunen, noe som stiller andre og økte 

krav til kommunen. 

Fra 2026 vil antall innbyggere over 80 år øke. I 2040 vil det være nesten dobbelt så mange over 80 

år som i dag. Økning i innbyggere over 80 år vil gi kommunen økte inntekter fra staten, men vil 

også medføre økte behov for tjenester og utgifter for kommunen.  

4.4.1 Kommunens behov for pleie- og omsorgstjenester vil øke med 
over 60 % frem mot 2040  

Det er foretatt en grov beregning av framtidig behov for kommunale tjenester i Aremark kommune. 

Beregningene tar utgangspunkt i utviklingen av befolkningen i ulike aldersgrupper, og sammen-

hengen mellom demografi og behov slik det er beskrevet av de demografiske kriteriene i det 

statlige inntektssystemet. 

Beregningene er et uttrykk for hvordan behovet endrer seg dersom man legger dagens standard til 

grunn og bare gjør endringer som følge av endringer i befolkningen. Inntektssystemet til 

kommunene er i endring og i praksis vil utviklingen av de økonomiske rammene også inneholde 

andre forhold enn demografi. Likevel er demografi pr. i dag den mest vektede komponenten. For 

hver av delsektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg og befolkningen samlet, er det laget 

en indeks hvor nivået i 2016 er satt til 100. Det betyr at figuren nedenfor gir uttrykk for endringer i 

det demografiske behovet sammenliknet med 2016.  
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Figur 4-7: Framskrivning av behov for tjenester. Nivå i 2016 er satt til 100. Kilde: SSB og Agenda Kaupangs 

egne beregninger basert på inntektssystemet fra KMD 

Framskrivning viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester8 reduseres frem mot 2020, for så å 

øke frem mot 2040 med 64 %. Årsaken er endringer i innbyggere over 80 år. Når antallet 

reduseres også det forventede behovet for pleie og omsorgstjenester. Figuren viser videre at 

behovet for helsetjenester, barnehage og skole forventes å reduseres fra nivået i 2016 og utover i 

hele perioden frem mot 2040.  

Framskrivningen som er skissert i figuren baseres på historiske tall og forventet utvikling i alders-

sammensetning og befolkning i kommunen. Erfaringen er at behovet for skoler, barnehage og 

helsetjenester er noe mer komplisert å estimere enn behovet for pleie og omsorg. Dette henger 

sammen med større usikkerhet knytting til ut-/innflytting i yngre alder og familier med barn, enn 

flyttemønsteret til den eldre befolkningen.  

Figuren over viser at de øvrige tjenesteområdene er «avhengige» av at pleie og omsorg løser sine 

oppgaver på en effektiv måte, ettersom behovet for disse tjenestene er forventet å øke med over 

60 %. Den økonomiske analysen viser at kommunen har høye utgifter til pleie og omsorg, og at 

kommunen ikke har klart å dreie tjenestene sine mot mer hjemmebaserte tjenester. Denne 

utviklingen er etter vår vurdering hverken bærekraftig, i tråd med innbyggernes behov eller 

nasjonale føringer. Skal kommunen klare å imøtekomme økte behov for pleie- og 

omsorgstjenester, er vurderingen at kommunen ikke kan videreføre dagens praksis. 
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4.4.2 Økt satsing på hjemmebasert omsorg kan bidra til å redusere 
behovet for sykehjem 

Modellen nedenfor er valgt for å synliggjøre hvordan Aremark bør tilby innbyggerne sine rett 

behandling, på rett sted og til rett tid, uavhengig av alder og hjelpebehov. 

 

Figur 4-8: Modell for økt vekt av mestring i Aremark kommune for alle brukergrupper. Kilde: Agenda Kaupang 
inspirert av DPS-veilederen 2006 

Modellen illustrerer at den enkelte innbygger selv har hovedansvaret for å mestre eget liv ved hjelp 

av egne ressurser, familie og nettverk. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at dette kan 

skje, og fastlegen, legevakten og helsesøstertjenesten er sentrale aktører i kommunen som vil 

være tilgjengelige for å bidra. Modellen illustrerer også prinsippet om at tjenestene skal tildeles og 

utøves etter BEON- prinsippet. Selv om man har behov for flere helsetjenester i perioder, er det 

alltid et mål å klare seg selv, helt eller delvis. 

Folkehelseloven fremholder at kommunen har et ansvar for å ta i bruk hele sitt tjenestespekter og 

alle sine sektorer i det forebyggende arbeidet, for å fremme egenmestring på kort og lang sikt. 

God helse er en individuell opplevelse og mange vil oppleve god helse selv med store hjelpebehov. 

Vi ønsker å innrette tjenesten slik at dette skjer. 

Selvhjelp står for det gode hverdagslivet der innbyggeren klarer seg selv med egne ressurser, 

familie og nettverk. Kommunens bidrag vil blant annet være tilrettelegging av bomiljø i nye 

områder, servicetilbud, kollektivtilbud, helsefremmende tiltak og folkehelsearbeid, lavterskeltilbud 

og forebyggende tjenester, avlastning, opplæring, veiledning og støtte m.m. 

Ved behov for helsehjelp ønsker kommunen i all hovedsak å legge til rette for å kunne gi tjenester 

hjemme hos innbyggerne, og brukerens ønsker og mål skal være retningsgivende for all utforming 

av tjenester.  

Bare unntaksvis skal det være nødvendig med tidsbegrenset opphold på korttidsplass eller 

avlastningsplass på institusjon. Dersom dette heller ikke er tilstrekkelig, kan det være aktuelt med 

en tilpasset bolig/omsorgsbolig med tilsyn eller heldøgns bemanning. Det korteste forløpet skal 

som hovedregel være et sykehusopphold eller et institusjonsopphold i kommunen. Dette skal være 
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forbeholdt de mest alvorlig syke eller barn som opplever omsorgssvikt, og er det dyreste tilbudet 

man tilbyr. 

Pilene i modellen over viser at innbyggerne ikke nødvendigvis forblir på et fast nivå i tjeneste-

kjeden, selv om man tildeles tjenester der. Eksempelvis kan en bruker med tjenester i hjemmet av 

og til ha behov for et korttidsopphold på institusjon/sykehjem, for så å reise hjem og klare seg 

videre med eller uten hjemmetjenester. 

4.5 Behov for å endre fokuset – fra passiv mottaker til aktiv 
deltaker 

Samhandlingsreformen og etterfølgende planer som f.eks. primærhelsemeldingen og opp-

trappingsplan for habilitering og rehabilitering viser behov for dreiing av tjenestene mot mer 

forebygging og tidlig innsats i kommunene og utfordrer dermed helse- og omsorgstjenesten sitt 

tradisjonelle tankesett og tilnærming. Framskrivinger viser at behovet for pleie- og omsorgs-

tjenester er forventet å øke med over 60 % fra nivået i dag.  

Det medfører behov for omstilling og utvikling i alt fra tjenester til arbeidsmetoder, bruk av velferds-

teknologi og nye måter å samarbeide på og berører tjenester ut over de tradisjonelle pleie- og 

omsorgstjenestene. Dette fordrer at politisk og administrativ ledelse og de som arbeider i 

tjenestene forandrer tankesett, holdninger, tilnærmingsmåter og praksis. 

Dagens tjenester fremstår som lite helhetlige. Dette gjelder både nasjonalt, men er også tilfelle 

Aremark kommune. Det er behov for å endre måten man samhandler med hverandre på, hvordan 

brukermedvirkning ivaretas og hvilke tjenester innbyggerne får og på utførelsen av tjenestene.  

Bærebjelken i norsk kommunehelsetjeneste har i lang tid vært ordinære pleie- og omsorgs-

tjenester. De senere årene er det avdekket at det i for stor grad blir gitt mye kompenserende og 

pasifiserende tjenester, der brukerne lett havner i «hjelpefeller» og hvor man får hjelp til å gjøre ting 

som bruker selv kunne ivaretatt ved rehabilitering og tilrettelegging. Bærebjelken bør være 

rehabiliterende innsats der det er mulig, supplert med pleie og hjelp der det er nødvendig. 

Det er nødvendig med økt fokus på økt egenmestring, forebygging og rehabilitering i 

primærhelsetjenesten. Formålet er å bidra slik at brukerne opplever økt livskvalitet, selvstendighet 

og redusert behov for helsetjenester. Gjennomgangen vår viser at ca. 60 % av informantene mener 

at kommunen ikke har tjenester som fremmer at innbyggerne kan ta ansvar for eget liv og være 

aktive medspillere. Det pekes blant annet på manglende tjenester og kapasitet på de laveste 

trinnene i omsorgstrappen, og at dette medfører at man får plass på sykehjem før det egentlig er 

behov for det.  

Samhandling og koordinering mellom tjenestene er en viktig forutsetning for å ivareta brukernes 

behov. Det gjelder internt i kommunene og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Det 

fordrer endrede arbeidsformer og innretting av tilbudet både i kommunene og i spesialisthelse-

tjeneste. Det er behov for større faglig bredde og kompetanse i kommunene. Tjenestene må støtte 

opp under og utløse ressurser hos bruker, familie og nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet og 

det må legges vekt på den enkeltes egne ønsker og mål, jf. figuren under:  



T1020064  ►  Gjennomgang i kommunens pleie- og omsorgstjenester i Aremark kommune  ►  2017  ►  27 

 

Figur 4-9: Illustrasjon av kursendring fra innovasjon i omsorg, NOU 2011:11 

Opplæring av bruker og pårørende er avgjørende for å mestre liv med sykdom eller funksjons-

nedsettelser. Aktiv aldring, rehabilitering og helsefremming ble særlig aktualisert i Norge med 

samhandlingsreformen i 2012. En forutsetning for å lykkes med målene er mer tverrfaglig 

samarbeid og tidlig innsats. Reformen fastslår også at opptrening og trening på daglige gjøremål er 

det viktigste tiltaket for å kunne bo hjemme lengst mulig (st.meld. nr. 47 2008–2009).  

Hverdagsrehabilitering er ett av tiltakene flere kommuner har tatt i bruk. Aremark har ikke tatt i bruk 

dette. Metodikken har hentet inspirasjon fra både Sverige og Danmark, der dette har vært et 

satsingsområde over flere år. Hverdagsrehabilitering representerer således et brudd med mer 

tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester. Metodikken blir omtalt som et paradigmeskifte og kan 

illustreres på følgende måte: 

 

Figur 4-10: Illustrasjon av kursendring fra innovasjon i omsorg, NOU 2011:11 

Høsten 2013 satt Helsedirektoratet i gang en følgeevaluering av implementering av hverdags-

rehabilitering i norske kommuner. Evalueringen viser bl.a. at hverdagsrehabilitering gir bedre effekt 
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enn ordinære tjenester. Videre så man at hverdagsrehabilitering ikke var dyrere enn mer 

tradisjonelle tjenester, men at det ga større helseeffekt. 

Aremark har ikke kommet i gang med organisert tilbud i form av hverdagsrehabilitering, men har nå 

fått tilgang på 20 % ergoterapiressurs som de leier av Halden. Ergoterapeut skal bistå med 

tjenester og oppfølging av alle kommunens innbygger i form av råd, veiledning, rehabilitering, 

habilitering, hjelpemidler og tilrettelegging av bosituasjon. Dette er en viktig funksjon for Aremark. 

Aremark kjøper dette av Halden, det vurderer vi som klokt. Ansatte i Aremark beskriver å ha 

oppnådd stor effekt ved å ha ergoterapi i tjenesten og at dette er en viktig funksjon både for 

innbyggerne og for å sikre nødvendig kompetanseoverføring overfor ansatte slik at en kan jobbe i 

tråd med endringene som er nødvendige.  

4.6 Saksbehandling med god kvalitet og tildeling av helse- og 
omsorgstjenester i tråd med BEON-prinsippet må sikres 

Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys 

riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Kommunalt ansatte som arbeider med saks-

behandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester, forvalter et stort ansvar på vegne av 

myndighetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende. God 

saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene. Saksbehandling av søknader 

om kommunale helse- og omsorgstjenester er et krevende fagfelt, hvor flere perspektiver skal 

vektlegges samtidig. Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for kommunen og 

dens mulighet til å styre sine utgifter. Kommunale helse- og omsorgstjenester er et knapphetsgode 

som skal forvaltes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale standarder. Lav kvalitet 

og feil saksbehandling har konsekvenser for den enkelte bruker, men også for kommunen.  

Erfaring viser at det stadig blir mer utfordrende og spesialiserte saksbehandlingsprosesser. Dette 

medfører at flere og flere kommuner spesialiserer denne tildelingsfunksjonen, men organiseringen 

av dette arbeidet kan være ulike. I Aremark ivaretas saksbehandling av avdelingslederne. Tidligere 

hadde kommunen en egen ansatt til dette, men stillingen ble dratt inn i forbindelse med tilpassing 

av nye økonomiske rammer. Fra høsten 2017 er det besluttet at en person skal ha ansvar for 

saksbehandlingen sammen med avdelingslederne. Dagens organisering hvor avdelingslederne 

ivaretar saksbehandlingen beskrives av flere som krevende. Dette er særlig knyttet til summen av 

oppgaver som ligger til lederne.  

Ansatte er spurt om deres opplevelser knyttet til saksbehandling. Hovedvekten av medarbeiderne 

beskriver at saksbehandlingen og tildelingen er hensiktsmessig. Nærheten til tjenestene og 

kjennskap til brukerne er forhold som trekkes frem. Videre er det mange som beskriver at med-

arbeiderne har stor påvirkning på kommunes saksbehandling og tildeling. Noen trekker imidlertid 

frem at manglende tjenester gjør at brukerne ikke nødvendigvis får de tjenestene de er i behov av, 

og at det kan føre til andre mer omfattende tjenester som f.eks. plass på institusjon. Flere sier også 

at man kanskje er «noe rause» med tildelingen da man kjenner brukerne. og at mange 

vedtak/tjenester vedvarer selv om behovene opphører/endres.  

Profesjonalisering og tydeliggjøring av ansvar for saksbehandlingsoppgaver er avgjørende for 

kvaliteten på saksbehandlingen og styring av «knappegoder». Skal kommunen klare å vri 

tjenestene og komme «tidlig inn» har saksbehandlere en sentral rolle og viktig funksjon i styring av 

tjenester i tråd med BEON-prinsippet i Aremark kommune. 

► Aremark har mange brukere som mottar tjenester på et høyt nivå i omsorgstrappen. Bistanden 

til enkeltbrukerne må styres stramt og tjenester bør tildeles etter BEON-prinsippet.  
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► Skal kommunen kunne ivareta behov i tråd med BEON-prinsippet fordrer det at kommunen har 

tiltak og kapasitet i tjenestene. Analysen har vist at kommunen blant annet ikke har dagsenter 

og boliger med mulighet for døgnbemanning.  

► Hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi bør alltid vurderes før mer permanent 

bistand settes inn. Aremark har ikke kommet i gang med hverdagsrehabilitering. Flere 

kommuner legger nå opp til at «alle» nye brukere vurderes med tanke på hverdags-

rehabilitering, før mer tradisjonelle tjenester tilbys. 

► Kommunen må benytte verktøy og kartleggingsmetoder for å få frem hva som er viktig for den 

enkelte bruker hvor hovedmålet er å bidra til at den enkelte kan ta ansvar for egen helse-

tilstand. 

► Aremark har ikke klart å prioritere arbeid relatert til revurderinger av innvilgede tjenester. Dette 

er viktig for å fange opp bortfall av behov eller økt behov. 

► Det er avgjørende at kommunen har tilstrekkelig kapasitet på differensierte tjenester. Det vil si 

å ha ulike tiltak og tjenester som gjør at man kan tilby tjenester ut fra det behovet som er 

definert. Flere av informantene i gjennomgangen mente at kommunen tildelte sykehjemsplass i 

mangel på andre tiltak.  

► Gjennomgangen viser at det bor brukere på institusjon som kunne klart seg på et lavere 

omsorgsnivå om kommunen hadde hatt dette.  

En av de viktigste forutsetningene for god økonomisk styring av kommunale helse- og omsorgs-

tjenester, er at kommunen har en tjenestestruktur som legger til rette for at tjenester kan tildeles og 

utføres på Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON). BEON-prinsippet er det samme som Laveste 

Effektive Omsorgs Nivå (LEON). Prinsippet kan fremstilles som vist i neste figur. 

 

Figur 4-11: BEON-prinsippet 

Tildeling av tjenester i tråd med BEON-prinsippet krever at tildelingsansvarlig har god oversikt over 

de ulike tiltakene i tjenestekjeden, og alltid sørge for at tiltak på lavere nivå i tjenestekjeden er 

prøvd ut før mer omfattende tiltak settes inn. Innføring av hverdagsrehabilitering har i mange 

kommuner medført at behov for rehabilitering og egenmestring blir vurdert først. Flere kommuner 

opplyser at en slik venstreforskyvning har medført at flere brukere kan klare seg med et minimum 

av tjenester over lengre tid, og at man unngår/utsetter behov for tjenester på et høyere omsorgs-

nivå uten at dette oppleves som dårligere kvalitet for brukerne, heller tvert imot.  
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rehabilitering i 
dagopphold 
mv

Rehabiliterings
-opphold i 
institusjon

Omsorgsbolig 
med heldøgns-
bemanning

Langtids-
opphold i 
institusjon
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Helse- og omsorgstjenestene består av mange ulike deltjenester til flere ulike brukergrupper. Når 

en skal drøfte styring av tiltakskjeden og prioritering av tjenester, bør en skille mellom det som 

kalles "bestilling i stort" og "bestilling i smått". Med "bestilling i smått" mener vi kommunenes ansvar 

for å tildele enkelttjenester i henhold til lovfestede rettigheter.  

Med "bestilling i stort" mener vi kommunens ansvar for å bestille rett type og mengde tjenester med 

rett kvalitet, på et overordnet nivå. Denne delingen mellom systemnivå og individnivå kan vises i 

neste tabell. 

Tabell 4-2: Deling mellom system- og individnivå 

 

Den overordnede planleggingen og vurdering av kommunens samlede behov, omhandler 

dimensjonering av sykehjemsplasser, omsorgsboliger med og uten bemanning mv. I dette ligger en 

målstyrt politikk, som bør være tett knyttet opp mot BEON-prinsippet. Når det gjelder behandling av 

søknader ("bestilling i smått"), faglig og juridisk vurdering av hvilke tjenester den enkelte skal få, er 

det viktig at dette er knyttet til den overordnede strukturen.  

Det er behov for å sikre samsvar mellom de økonomiske rammene for helse- og omsorgs-

tjenestene, kriteriene for tildeling av tjenester og standarden på tjenestene. Dette er et politisk 

ansvar, men det er administrasjonens oppgave å sørge for at avveininger mellom de tre 

størrelsene tydeliggjøres og gjøres til gjenstand for politisk debatt. Dersom de økonomiske 

rammene strammes inn, må kriteriene for tildeling og standarden på tjenesten justeres deretter. 

Dette innebærer i klartekst at færre brukere kan tildeles tjenester, og/eller at bistanden som ytes til 

den enkelte må reduseres.  

Kommunens mulighet til økonomisk styring og tildeling av tjenester henger nøye sammen med type 

tjenester og kapasitet på tjenester i kommunens omsorgstrapp. Som vi har vist i figur 5-9 vil 

kommunens dimensjonering og prioritering av ulike tjenester og omfang ha stor betydning for 

utgiftene innen helse og omsorg. I dette ligger det hvordan kommunen klarer å utvikle og styre 

tjenester som innebærer at man unngår og utsetter behov for mer omfattende tjenester og tiltak på 

et høyere omsorgsnivå.  

Gjennomgangen viser at det gjøres mye bra i Aremark. Vi har møtt mange dedikerte hjelpepleiere, 

sykepleiere, lederer og andre ansatte som er stolte av å jobbe i kommunen og som har et 

brennende engasjement og ønske om å yte gode pleie- og omsorgstjenester overfor kommunens 

innbyggere. Hovedvekten av de vi har snakket med gir uttrykk for at det er behov for å gjøre 

endringer for bedre å kunne møte fremtidens behov. Mange uttaler at kommunen mangler tjenester 

i omsorgstrappen og at dette medfører at innbyggerne kommer på institusjon tidligere.  

  Forvaltning Tjenesteproduksjon 

Bestilling i stort  

(systemnivå) 
Overordnet planlegging og vurdering av 
kommunens samlede behov i forhold til 
ressurstilgang. Fastsettelse av kvalitets-
standarder, tildelingskriterier og budsjett. 

Utforme tjenesten slik at den 
imøtekommer de krav som er satt. 
Etablere nye tilbud, dersom det er 
etterspørsel/behov for det. 

Bestilling i smått  

(individnivå) 
Behandling av søknader. Faglig og 
juridisk vurdering av hvilke tjenester den 
enkelte skal få. Tildeling av tjenester 
gjennom enkeltvedtak. 

Yte tjenesten til den enkelte bruker ut 
fra det vedtak som er fattet hos 
bestillerenheten. 
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Kommunen er i behov av å redusere utgiftene sine, samtidig som man «bygger» tjenesten for å 

tåle endringen som kommer. Gjennomgangen vår har vist at potensialet for å redusere utgifter på 

kort sikt ligger i institusjonstjenesten. Her ligger også mye av nøkkelen for å kunne etablere en mer 

bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste.  

Aremark er en liten kommune. Selv om den er liten er det forventet at kommunen skal ivareta 

innbyggernes behov for kommunale tjenester fra A til Å, livet gjennom. Stadig flere oppgaver og 

ansvar legges til kommunene. De økonomiske overføringene fra staten står nødvendigvis ikke i 

forhold til oppgaveforskyvningen, men må likevel håndteres. Det stiller store krav til kommunene og 

til ansatte. Innenfor helse og omsorg har det skjedd store endringer siste årene. Dette både som 

følge av samhandlingsreformen og påfølgende oppgavereform og primærhelsemelding. 

Endringene må også sees i lys av at innbyggernes forventninger endres. Kommunene, også 

Aremark, har tatt inn over seg mye av dette. Samtidig viser gjennomgangen vår at det er behov for 

å gjøre ytterligere tiltak.  

Dagens praksis som medfører høy prioritering av institusjonstjenesten, vurderes ikke å være i tråd 

med hovedprinsippene i samhandlingsreformen eller BEON-prinsippet. Kommunen må i større 

grad vri ressursene fra institusjonsbasert omsorg til mer hjemmebasert omsorg. I praksis betyr 

dette at kommunen ikke kan opprettholde dagens dekningsgrad i tråd med den demografiske 

utviklingen. Det betyr også at kommunen må redusere enhetskostnadene på sykehjemsplassene 

sine.  

På kort sikt handler dette mest om hvordan ressursene organiseres og utnyttes. På noe lengre sikt 

må tiltak omhandle 

► økt kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten 

► utstrakt bruk av hverdagsrehabilitering  

► økt satsing på velferdsteknologi 

► ulike dag- og aktivitetstilbud 

► rehabilitering 

► strategisk bruk av korttids- og avlastningsopphold 

► tilbud om bolig med heldøgns omsorg vil kunne redusere behov for sykehjem  

Koordinerende enhet er en lovpålagt oppgave for kommunen 

Kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Hvordan dette 

organiseres varierer. Mange legger denne funksjonen til de som også sitter med bestilling/-

tildelingsansvar innen helse og omsorg. Forskriften peker på at koordineringsansvaret bør synlig-

gjøres og være pådrivere for samhandling på tvers av fagområder, nivåer og sektorer. I Aremark 

ivaretas denne funksjonen av avdelingsleder i innen Styrket omsorg.  

  

 

«Hos oss er det hevet over enhver tvil at det er for enkelt å få sykehjemsplass» 

Ansatt i kommunen 
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Rambøll gjennomførte i 2010 en undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet med 

undersøkelsen var å få frem faktorer og rammebetingelser som kunne ha betydning for god 

koordinering. En rekke faktorer pekte seg ut som viktige rammebetingelser for at enhetene skal 

kunne ivareta sin funksjon på en god måte:  

► God administrativ forankring 

► Tydelig ansvarsfordeling 

► Synlighet i organisasjonen 

► Nedfelte prosedyrer og rutiner 

► Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

► Kompetanse 

► Samarbeid med andre sektorer bør formaliseres 

4.7 Økt satsing på hjemmebaserte tjenester er nødvendig 

Gjennomgangen i Aremark har vist at det er relativt mange som mottar ulike hjemmetjenester. 

Kommunen uttaler selv at de strekker seg langt for å kunne ivareta brukernes behov i eget hjem. 

Utfordringer knyttet til lange reiseveier, manglende tilrettelagte hjem og høye forventninger til hva 

hjemmetjenesten skal yte, er daglige problemstillinger ansatte står overfor. Endret utskrivnings-

praksis og redusert liggetid i sykehuset gjør også sitt til at hjemmetjenesten opplever et økt press i 

tjenestene. 

Analysen vår viser at Aremark ikke har satset like mye på hjemmebaserte tjenester som på 

institusjonstjenester. Alt tyder på at den kommunale hjemmetjenestens rolle og funksjon stadig blir 

viktigere. Dette henger blant annet sammen med føringene som er fremmet i 

samhandlingsreformen, samtidig som innbyggerne ønsker å kunne få bo hjemme, så lenge som de 

kjenner seg trygge i eget hjem. 

Tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og god organisering er nødvendig for å kunne ivareta 

brukernes behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. I figuren under viser vi hvordan 

Aremark og andre kommuner prioriterer den ambulante hjemmetjenesten fordelt på årsverk til 

hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Figuren viser at Aremark er blant kommunene som har prioritert 

årsverk til ambulante hjemmetjenester høyt.  
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Figur 4-12: Årsverk i den ambulante hjemmetjenesten 

Sammenligningen viser at det på kort sikt, bør være noe kapasitet i hjemmetjenesten til å kunne vri 

institusjonsbasert omsorg til mer hjemmebasert profil. På lengre sikt vil det være behov for å øke 

kapasiteten i hjemmetjenesten.  

Kommunen bør samorganisere tjenester som ytes til hjemmeboende i en avdeling 

Hjemmesykepleien er samorganisert med institusjonstjenesten. Praktisk bistand/hjemmehjelp er 

underlagt avdeling Styrket omsorg. I analysen vår har vi spurt ansatte om hvordan de opplever 

dagens organisering. Over 70 % av informantene uttaler at de i liten grad opplever at hjemme-

tjenesten er organisert på en god og fremtidsrettet måte. Ansatte trekker frem utfordringer knyttet til 

arbeidspress (i perioder), fordeling av oppgaver, arbeidsflyt og profesjonsstrid mellom ulike fag-

grupper. Videre er det mange som uttaler at behov for ledelse ikke ivaretas godt nok og at dette 

påvirker den daglige fordelingen av oppgaver, daglige beslutningsprosesser og den rådende 

kulturen i avdelingen.  

De færreste kommunen, selv ikke små kommuner har en slik deling av tjenester/oppgaver som den 

Aremark har valgt. De fleste kommunen velger å samorganisere tjenester i hjemmet under en 

hjemmetjeneste, og heller skille ut tjenester til institusjon. Større kommuner har gjerne en 

organisering ut fra brukergrupper. De færreste har en organisering som innebærer at ansatte 

jobber både på sykehjemmet og ute i hjemmetjenesten. Hovedbegrunnelsens er at det å jobbe på 

sykehjem/institusjon medfører en helt annen tilnærming og metodikk enn ute i hjemmetjenesten og 

at et skille her derfor er naturlig og nødvendig. Ansatte i Aremark gir uttrykk for at de trives med å 

kunne jobbe både ut og inne. Mange trekker frem dette som en viktig årsak til at mange trives i 

jobbene sine. Videre blir det også uttalt at denne organiseringen gjør at man kan tilpasse 

ressursene mer ut fra hvor behovene er størst. Andre peker på at denne organiseringen gjør det 

krevende å sikre nødvendig informasjon, opplæring og lik praksis.  
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Bakgrunnen for inndelingen i avdelinger var hovedsakelig knyttet til fordeling av årsverk. Målet var 

å ha likere lederspenn og å unngå at lederspennet til en av avdelingslederne ble for stort. Dersom 

lederspennet er for stort for en leder, vil det nesten alltid etablere seg subkulturer med uformelle 

ledere. Det betyr at et stort lederspenn kan tvinge frem et underliggende ledernivå som har ansvar 

for den daglige oppfølgingen av ansatte. Dersom leder ikke mestrer lederspennet, er det fare for at 

faglige og økonomiske avgjørelser tas av andre personer enn dem som har det formelle ansvaret. 

Uformell ledelse kan også få stor innvirkning på arbeidsmiljøet.  

Videre anbefaler vi at stilling som psykiatrikoordinator i større grad bør sees i sammenheng med 

hjemmetjenesten. Årsaken er at brukere som mottar psykiatritjenester også ofte har hjemme-

tjenester. Gjennomgangen viser at man pr. i dag har noen utfordringer med å sikre informasjons-

utveksling mellom tjenestene. Noen uttaler at man i større grad må samorganisere tjenestene. En 

samorganisering kan gjør det enklere å sikre kompetanseoverføring og nødvendig informasjons-

utveksling. Psykiatrikoordinator i Aremark er en deltidsstilling, ivaretatt av en ansatt. Det er en 

veldig sårbar situasjon. Dersom stillingen legges til hjemmetjenesten, samtidig som man gjennom-

fører tiltak for å øke kompetansen, vil sårbarheten kunne reduseres noe.  

Med tanke på de demografiske utfordringene Aremark med tiden vil kunne stå overfor, vil god 

utnyttelse av ressurser i hjemmetjenesten, tilstrekkelig kompetanse og bruken av denne være 

avgjørende. Vurderingen vår er at det vil være klokt å samorganisere tjenester til hjemmeboende 

under en felles avdeling. Erfaring fra andre kommuner med tilsvarende organisering tilsier at man i 

større grad får til effektive arbeidsfordelinger, reduserer reisetid, bedre informasjonsflyt, samtidig 

som bruker får færre å forholde seg til. En inndeling som den vi anbefaler vil gi rundt 16 årsverk i 

hver avdeling, være godt innenfor anbefalt lederspenn og gjøre det mulig å ivareta oppgaver og 

forventninger og behov for ledelse.  

Utviklingen stiller økte krav både til kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgs-

tjenestene, hvor hjemmetjenesten spiller en avgjørende rolle. Det er ikke bare behov for personell 

med mer kompetanse, men delvis også med en annen kompetanse. Utviklingen stiller større krav 

til samarbeid og det er behov for innovasjon og utvikling av tjenestene i tråd med endrede behov. 

Det er oftere og oftere ikke lenger slik at en tjenesteyter alene kan levere de tjenestene brukerne 

trenger. Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Det er derfor behov 

for mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming for å ivareta behovene og for å skape 

helhet og kontinuitet. Et eksempel på dette er at brukere av hjemmetjenester i dag har mer 

krevende tilstander enn tidligere. De har derfor behov for flere helsetjenester og flere avanserte 

helsetjenester enn før. Det er ikke lenger tilstrekkelig med hjemmesykepleie for mange av 

brukerne. De har behov for flere legetjenester, mer fysioterapi og ofte også annen helse- og 

sosialfaglig kompetanse i tillegg til sykepleie. Dette utfordrer det etablerte skillet mellom helse- og 

omsorgstjenester i kommunene. Disse tjenestene må arbeide annerledes, de må samarbeide 

bedre og det kan være behov for nye organisatoriske løsninger som bedre reflekterer dagens og 

fremtidens utfordringer. 

  

 

«Vi jobber ikke likt i hjemmesykepleien. En ansatt får bruker til å utføre selv og blir kanskje 
oppfattet som litt strenge. En annen ansatt utfører oppgavene for bruker- og blir oppfattet som snill. 
Vi vet bruker kan gjøre oppgavene selv, likevel gjør vi det ulikt». 

Ansatt i kommunen 
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Aremark kommune strekker seg over et stort geografisk område. Det er derfor viktig at man finner 

hensiktsmessige, praktiske løsninger i det daglige som kan redusere behovet for antall besøk og 

kjøretid. Flere og flere kommuner opplever at det er behov for mer spisskompetanse i hjemme-

tjenesten og mange organiserer dette i ulike spesialiserte team. Dette vil være vanskelig å få til i 

Aremark. Men det er helt avgjørende at kommunen har tilgang på nødvendig kompetanse og at 

denne benyttes på en slik måte at den ivaretar innbyggernes behov og gjør det «trygt» å bli boende 

hjemme til tross for alvorlig sykdom.  

Det er behov for høy tverrfaglig kompetanse i hjemmetjenesten og god 
organisering 

Nasjonalt er det en forventning om at innbyggerne i større grad skal ta ansvar for egen helse og at 

kommunene har en viktig funksjon i å sikre opplæring, forebygge og bistå slik at den enkelte kan 

opprettholde god helse og funksjonsnivå og bli boende i eget hjem lenge. Skal hjemmetjenesten 

fylle rollen sin, møte fremtidens behov for tjenester og gjøre det mulig å bli boende i eget hjem 

lengst mulig, er vurderingen at man må ha en hjemmetjeneste med tilstrekkelig kompetanse. 

Gjennomgangen viser at ca. 45 % av årsverkene som benyttes i hjemmesykepleien er sykepleiere. 

Dette ligger på nivå med hva vi finner i mange andre kommuner. Samtidig vet vi at flere kommuner 

har vesentlig høyere sykepleieandel. Erfaring fra andre kommuner er at det er lite å "spare" på å 

ansette ufaglærte istedenfor ansatte med fagkompetanse/høyskole. Erfaringene viser heller det 

motsatte. Stjørdal er et eksempel på en kommune med høy andel ansatte med høyskole – og med 

lave utgifter til pleie og omsorg. Hvordan kommunen organiserer tjenestene sine og anvender 

kompetansen er avgjørende. Robuste enheter, god organisering, arbeidsflyt, fagmiljøer og myndig-

gjøring av medarbeiderne er faktorer som har stor betydning. 

4.8 Behovet for dag- og aktivitetstilbud vil øke 
Dagtilbud er et viktig tiltak for mange brukergrupper. Det å ha et godt dagtilbud, med tilstrekkelig 

kapasitet og tilgjengelighet, er tiltak som kan utsette behov for andre, tradisjonelle pleie- og 

omsorgstjenester.  

Aremark har ikke dag- og aktivitetstilbud i egenregi. Innfor brukergruppen eldre og psykisk 

helse/rus har man ikke tilbud, da vurderingen er at det ikke er behov for slike tilbud. Kommunen 

erkjenner at dersom behovet oppstår vil dette være økonomisk utfordrende å få til. Innenfor 

brukergruppen psykisk utviklingshemmede kjøper man tilbud til de som er i behov av dette.  

Analysene har vist at andel innbyggere over 67 år vil øke om ca. 10 år. Som følge av dette er det 

også forventet at andel innbygger med demenssykdom vil øke kraftig. Dette, sammen med en 

større andel eldre, tilsier at kommunen vil få behov for dag- og aktivitetstilbud.  

Vurderingen er at dagtilbud er et viktig tilbud for at brukere skal kunne bo i eget hjem så lenge som 

mulig og for å unngå/utsette behov for tyngre tjenestetilbud. Dag- og aktivitetstilbud kan dermed 

benyttes aktivt som et ledd i å tildele tjenester etter BEON-prinsippet. Dagtilbudene kan ofte 

fungere som avlastning for pårørende, hvor bruker er avhengig av kontinuerlig tilsyn fra ektefelle 

eller annen omsorgsperson og utsette behov for institusjonstjenester.  

I sin videreutvikling er det viktig at Aremark kommune har en strategisk tilnærming til bruken av de 

ulike tiltakene/tjenestene for å kunne ivareta prinsippene i BEON. Dag- og aktivitetssenter er et av 

flere tiltak kommunen må ha et bevisst forhold til. Behov for dag- og aktivitetstilbud for eldre uten 

tilleggsutfordringer som f.eks. utfordrende atferd mv. bør kommunen kunne ivareta i egenregi. Dag- 

og arbeidstilbud overfor øvrige brukergrupper bør kommunen ivareta gjennom et samarbeid med 

andre kommuner, eventuelt om man kjøper slike tilbud av andre. Vurderingen er at det ikke vil 

være mulig for Aremark å ha dag- og aktivitetstilbud for alle ulike grupper i egenregi. Dette både 

med tanke på kvalitet og økonomi.  
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4.8.1 Aremark har flere turister med behov for helse og omsorgstilbud 
Aremark er et attraktivt feriemål og spesielt på sommeren øker innbyggergrunnlaget i kommunene. 

Økt press på tjenester i forbindelse med ferier kan være en utfordring, da ansatte i kommunale 

tjenester også er i behov av ferie og ofte ønsker å ha sin ferie i de perioder antall "innbyggere" i 

kommunen øker. Kommunen opplyser at de opplever noe etterspørsel etter tjenester fra turister 

som ferierer i kommune, men tror at dette kan øke ettersom det er antatt at turismen vil øke. Dette 

er forhold kommunen må ta hensyn til. Særlig gjelder dette avvikling av ferie og utarbeidelse av 

ferieturnus.  

4.9 Kommunen mangler tilbud som omhandler boliger med 
mulighet for heldøgns omsorg 

Aremark har ett sykehjem. Sykehjemmet er fra 1960-tallet og ble restaurert i 2000. Servicebygget 

ble bygd som et tilbygg i 1988. Sykehjemmet rommer 21 institusjonsplasser og 7 hybler/service-

leiligheter.  

En gjennomgang av Rambøll våren 2017 viser at utbedringsbehovet er estimert til ca. 30 mill. kr. 

Hovedvekten av dette er knyttet til servicefløyen, det vil si ikke der kommunen pr. i dag har 

institusjonsdrift men hvor hyblene er lokalisert. I dette regnestykket er det også lagt inn sprinkling 

av sykehjemmet. 

Aremark har flere kommunale boliger som leies ut. Noen boliger leies ut til eldre med behov for 

helse- og omsorgstjenester. Kommunen har ikke egne omsorgsboliger hvor det tilrettelegges med 

heldøgns omsorg. Brukere som er i behov av slike tjenester har enten tilbud i sykehjem (eldre), 

eller kommunen har kjøpt tilbud. I noen tilfeller er dette håndtert ved å innvilge brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA).  

De 7 hybler på sykehjemmet blir benyttet av personer som er i behov av noe mer helse- og 

omsorgstjenester enn hva den ambulante hjemmesykepleietjenesten kan ivareta. Hyblene blir 

beskrevet som lite egnet for formålet. Årsakene som oppgis er hyblenes utforming, størrelse, 

beliggenhet i huset og standard på leilighetene og bygget generelt.  

Kommunene er i behov av en helhetlig boligpolitikk  

I mange kommuner er det vanlig å se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre botilbud til eldre. 

Mange kommuner har erfart at sentrumsnære boliger kan være attraktive for personer over 50 år.  

I slike leiligheter kan det være lettere å møte alderdommen enn i eneboliger som ligger mer i 

utkanten av kommunen. Fordelen for kommunen med slike boliger på det private markedet, er at 

de reduserer behovet for utbygging av boliger i kommunal regi og de kan legge grunnlag for mer 

rasjonell drift av hjemmetjenestene.  

Vi anbefaler at kommunens boligplanarbeid innebærer at «alle» aldersgrupper ivaretas, særlig med 

tanke på at andel eldre vil øke dramatisk. Det er viktig at kommunen legger til rette for at private 

utbyggere som bygger sentrumsnære leiligheter blir oppfordret til å bygge såkalte «plussboliger» 

med tilrettelagte fellesarealer mv og i nærheten av butikk. Det nasjonale flyttemønsteret viser at 

dagens 50-åringer i stadig større grad kjøper sentrumsnære leiligheter med formål om å kunne bli 

boende i eget hjem lengst mulig.  

Kommunene er i behov av differensierte omsorgsboliger for å kunne ivareta 
innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester 

Gjennom vårt arbeid med en rekke kommuner har vi laget en rangering av omsorgsboliger ut fra 

fire ulike nivå, vist i tabellen under. 
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Tabell 4-3:  Fire nivåer for bistand i ulike type boliger, modell Agenda Kaupang 

Nivå/behov for bistand Type bolig Tilbud av tjenester Bemanningsløsning 

Nivå 1:  

Lavt behov for bistand 

Private hjem og 

«plussboliger» 

Forebyggende tjenester, 

hjemmetjenester og 

medisinsk oppfølging 

Ambulant bemanning fra 

sentral base 

Nivå 2:  

Noe behov for bistand 

Private hjem, omsorgs-

boliger, «plussboliger» 

Hjemmetjenester, kort-

tidsopphold og  

medisinsk oppfølging 

Ambulant bemanning fra 

sentral base 

Nivå 3:  

Middels behov for 

bistand 

Tilrettelagte omsorgs-

boliger og private hjem 

«plussboliger» 

Hjemmetjenester,  

korttidsopphold og  

medisinsk oppfølging 

Base i samme bygg 

med bemanning hele 

eller deler av døgnet 

Nivå 4:  

Omfattende behov for 

bistand 

Omsorgsboliger med 

heldøgns omsorg og 

sykehjem 

Intensiv pleie og omsorg  Døgnbemanning 

For kommunen er det viktig at man har tilgang på det som kan kalles «bemanningsvennlige 

boliger». Det bør være mulig å etablere baser i boliger hvor det er mange eldre med middels behov 

for bistand (nivå 2 og nivå 3). Bemanningen av boligene bør tilpasses utviklingen av behovet for 

tjenester for beboerne i boligene. Behovet avgjør blant annet om det trengs bemanning hele eller 

deler av døgnet. 

Aremark kommune har 7 «serviceleiligheter» eller hybler. Beboernes behov for helse- og omsorgs-

tjenesten ivaretas hvoedsaklig av ansatte ved Fosbykollen sykehjem og hjemmesykepleie. Service-

leiligheter/hyblene er lokalisert på sykehjemmet. Vår vurdering er at disse utgjør nivå 2 og 3 som 

omtalt i tabellen over.  

Kommunen har ytterligere 28 boliger som ligger i området rundt sykehjemmet og som i hovedsak 

tildeles eldre og innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. En av boligene her er 

tilknyttet en serviceleilighet, de øvrige er ordinære utleieleiligheter.  

Gjennom samtaler med ansatte og intervju er det kommet frem at kommunen mangler boliger 

beskrevet som nivå 4 i tabellen over. Det vil si boliger hvor man har tilgang på tilsyn og bistand 

hele døgnet, men som allikevel er et lavere nivå enn en sykehjemsplass. Flere uttaler at de har 

pasienter på sykehjemmet som kunne klart seg i en tilrettelagt omsorgsbolig med stedlig 

bemanning. Skal Aremark klare å yte differensierte helse- og omsorgtjenester i tråd med BEON-

prinsippet, er vurderingen vår at kommunen også må sikre at innbyggere med behov for heldøgns 

omsorg utenfor institusjon, får dette. Det medfører at boliger med mulighet for heldøgns omsorg må 

være et av tiltakene som kommunen utreder videre. Vi kommer nærmer inn på dette i kapittelet 

hvor vi viser ulike handlingsalternativer for utviklingen innen institusjonstjenesten.  

4.10 Innbyggere med behov for institusjonstjenester skal fortsatt 
få dette 

Tjenester i institusjon er knyttet til personer med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester 

som ikke kan ivaretas i hjemmet. Sykehjemstjenesten reguleres av ulike lover og forskrifter som 

stiller krav til faglig forsvarlighet, kvalitet og brukermedvirkning. De viktigste er: 

► Helse- og omsorgstjenesteloven 

► Pasientrettighetsloven  

► Helsepersonelloven 
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► Folkehelseloven 

Aremark har pr. i dag 21 plasser i institusjon, fordelt på flere etasjer og fløyer. 16 av plassene 

beskrives som egnet for formålet. De øvrige rommene som er lokalisert i 1. etasje og de tre som 

ligger i servicefløyen vurderes av ledelsen og ansatte som lite egnet for sykehjemsdrift. Kommunen 

oppgir at de hovedsakelig benytter 16 plasser. Data fra KOSTRA viser at Aremark i gjennomsnitt 

benyttet 15,97 plasser.  

Hovedvekten av plassene er knyttet til langtidsplasser. I tillegg er det avsatt egne plasser til 

mennesker med demens, i tillegg til korttid/rehabilitering og kommunal øyeblikkelig hjelp-seng 

(sistnevnte kjøper kommunen av Halden). 

Høy pleiefaktor gir høye enhetskostnader 

Aremark har høye utgifter til institusjon. Dette må sees i sammenheng med kommunens deknings-

grad og enhetskostnader. Analysen vår har vist at utgifter innen institusjon har økt i Aremark og at 

andelen som benyttes innenfor pleie og omsorg til institusjon er høy. I tillegg har kommunen høye 

utgifter til sykehjemslokaler. Analysene våre har vist at utgiftsnivået må sees i sammenheng med 

mange kvm pr. plass.  

Utgifter pr. sykehjemsplass er høy. Hovedvekten av utgiftene er også her knyttet opp mot 

årsverkene som benyttes for formålet. Aremark ligger noe høyt når vi ser på antall årsverk i 

bemanningsplan i forhold til antall institusjonsplasser, det vil si høy pleiefaktor. Vi har foretatt e 

beregninger av pleiefaktor ved sykehjemmet i Aremark kommune. I tabellen nedenfor viser vi 

pleiefaktoren ved sykehjemmet, fordelt på de to avdelingene og samlet.  

Tabell 4-4: Bemanningsfaktor fordelt på avdelinger 

Avdeling Plasser  
Årsverk ut fra 

bemanningsplan, 
nattevakt 

Pleiefaktor (basert på 
bemanningsplan)9 

"Sykehjems-avdeling" 
(Plasser i bruk)  

10 11,4 1,14 

Demens 6 6,8 1,13 

Samlet institusjon, 16 plasser i 
bruk 

16 18,2 1,14 

Det som har mye å si for pleiefaktoren, er størrelsen på avdelingene og antall årsverk i turnusen. 

Erfaringen er at avdelinger under 12 sengeplasser er kostbare og pleiefaktoren i disse avdelingene 

er høyere grunnet behovet for et minimum antall personer til stede på de ulike vaktene. Aremark 

har avdelinger som utgjør henholdsvis 6 og 10 plasser. Det tilsier at begge avdelingene er av en 

slik størrelse at det kan være vanskelig å få til effektiv drift. Stor grad av samdrift mellom 

avdelingene veier imidlertid noe opp for smådriftsulempene. Institusjonstjenesten er fordelt på flere 

etasjer, hvor 2 rom ligger i 1. etasje og 3 rom ligger i samme etasje, men med en lang korridor og 

branndør imellom. Når plassene ikke ligger i tilknytning til ordinær drift gjøre dette at det blir 

vanskelig å sikre effektiv drift- og god ressursutnyttelse.  

Av tabellen ovenfor fremgår det at bemanningsfaktoren, samlet for sykehjemmet, er 1,14 når man 

tar utgangspunkt i plasser i bruk. Aremark har oppgitt at de hovedsakelig kun benytter 16 plasser, 

men at de kan øke med ytterligere 5 plasser innenfor dagens bemanning. Legger vi dette til grunn 

reduseres bemanningsfaktoren til 0,87 samlet. Pleiefaktoren er relativ lik på de to avdelingene. 

                                                      
9 Når vi beregner pleiefaktor, tar vi utgangspunkt i den planlagte bemanningen og antall plasser avsatt til 
formålet. Samtidig legger vi inn antall årsverk totalt pr. avdeling, inkludert natt, men eksklusiv leder  
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Agenda Kaupangs sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner gjennom flere år, viser at pleie-

faktor ved somatiske langtidsplasser normalt ligger mellom 0,78 og 0,85 og at pleiefaktor for 

demensplasser og korttidsplasser normalt ligger mellom 0,85 og 0,95. Vi vil imidlertid presisere at 

pleiefaktoren varierer etter type spesialenheter som er i sykehjemmene. Aremark har en blanding 

av ulike plasser. Pleiefaktoren må gjenspeile dette. Sammenlikner vi sykehjemsavdelingen med en 

tilsvarende sykehjemsavdeling i Tinn kommune, ser vi at de har 6 ansatte på dagtid i ukedager, 

fordelt på 15 plasser. I Aremark er tilsvarende tall 5 ansatte, fordelt på 10 plasser. Basert på dette 

kan det se ut som om sykehjemsplassene i Aremark har en høyere pleiefaktor enn det man ser 

andre kommuner legger seg på.  

Dersom kommunen på kort sikt må redusere utgiftene må man videreføre praksisen sin om ikke å 

benytte flere enn 16 plasser. Dette samtidig som kommunen iverksetter tiltak for å tilnærme seg 

pleiefaktoren vi ser flere andre kommuner ligger på. Det kan man f.eks. gjøre ved å redusere antall 

vakter på dag i hverdager på sykehjemsavdelingen fra 5 til 3 (lik helg). Da vil bemanningsfaktoren 

reduseres fra 1,14 til ca. 0,93 og fortsatt ligge over bemanningsfaktoren vi ser i andre kommuner. 

Reduksjonen vil kunne gi en reduksjon på ca. 2 årsverk – estimert til ca. 1,2 mill. kr. 

Demensavdelingen med 6 plasser vurderes å ha stor grad av smådriftsulemper. Årsaken er knyttet 

til antall plasser. Gjennomgangen har vist at det er samdrift med både hjemmesykepleien og 

sykehjemsavdelingen for å ivareta behov for effektive turnusløsninger og behov for kompetanse 

ulike tider av døgnet. Bemanningsplanen og utmålt pleiefaktor ligger høyt når vi sammenlikner med 

andre. For å illustrere dette kunne kommunen økt med ytterligere 2 plasser her uten at pleie-

faktoren hadde kommet under det vi ser at andre kommuner har på slike plasser. Et annet 

alternativ kan være å redusere noe på bemanningen, f.eks. på kveld. Å foreta en reduksjon i 

bemanningen er krevende. Bemanningsplanen på demensavdelingen innebærer at man er 2 på 

dag og 2 på kveld. Dersom man skal redusere i bemanningen her, vil det innebære at ansatte må 

jobbe alene på vakt og ha ansvar for 6 personer. Vi har sett at kommuner som har avdelinger med 

6 pasienter knyttet til demens har 2 på dagtid og en på ettermiddag kveld. For Aremark ville en slik 

reduksjon medført behov for ca. ett årsverk mindre og kunne gitt en økonomisk effekt på ca. 

600 000 kr. Kommuner som har dette har etablert tett samarbeid med andre avdelinger. Skal 

kommunen kunne redusere utgiftene her fordrer det at de to avdelingene på sykehjemmet sees på 

som en avdeling og hvor ansatte jobber mer på tvers. En slik organisering kan fungere, men den 

kan også være uheldig med tanke på brukergruppen på demensavdelingen som gjerne trenger 

stabilitet.  

Høy andel sykepleiere i institusjonstjenesten  

Når det gjelder andel ansatte med høyskole i sykehjemmene, er vår erfaring at dette varierer 

mellom kommunene. Vanligvis ligger denne mellom 20–25 %. I Aremark ligger denne høyt, med 

over 37 % (bemanningsplan). 

Det å ha tilstrekkelig antall sykepleiere er viktig og en forutsetning for å ivareta brukere med 

omfattende behov i sykehjem og unngå uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. God 

kompetanse kan medføre at man samlet sett reduserer behov for antall årsverk.  

Det er i møte med den enkelte pasient at opplevelser rundt kvalitet oppstår. Hvordan man møter 

pasienten, hvordan man ivaretar ressursene og bistår pasienten er helt avgjørende for hvordan 

møtet og kvaliteten oppleves. Pasienter ved sykehjemmet er forskjellige. De har forskjellige behov, 

men behovet for å bli sett og møtt som et helt menneske er felles. Tilstrekkelig kompetanse og 

organiseringen av denne, er en viktig faktor for å sikre effektive tjenester med kvalitet. I tillegg til 

tilstrekkelig sykepleiekompetanse, er det også behov for økt tverrfaglighet. Det gjelder både andre 

høyskolegrupper, men også fagskoleutdannet personale.  
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Vaskeritjenester  

Kommunen har hatt et eget vaskeri lokalisert i underetasjen på sykehjemmet. Det var avsatt 0,45 

årsverk til dette og tjenesten var i drift 3 dager pr. uke. Våren 2017 ble tjenesten lagt ut på anbud 

og det ble inngått avtale med en leverandør om vaskeritjeneste. Endringene trådde i kraft 

september 2017.  

Kjøkken  

Vi har i denne rapporten ikke gått gjennom drift og organisering av kjøkken. Vår gjennomgang kan 

tyde på at lokaliseringen av kjøkkenet på Fosbykollen er viktig. Kommunens tilbud om 

matombringing til kommunens innbyggere er et viktig tiltak i kommunens omsorgstilbud. Ernæring 

er et område som ikke må undervurderes. Vår gjennomgang viser at kommunen opplever at 

kjøkkentjenesten har en verdi ut over å levere god og ernæringsrik mat, og at den slik den blir 

beskrevet, har en viktig og sentral rolle i forhold til å komplementere og utgjøre en faktisk tjeneste 

på lavt nivå innen kommunens omsorgstrapp. 

Aremark skal fortsatt ha noe sykehjemsdrift. Behov for spesialplasser som f.eks. 
skjermet demens, korttid- og rehabiliteringsopphold bør kommunen kjøpe av 
andre/samarbeide med andre om å ivareta 

Våre analyser viser at plassene som pr. i dag blir benyttet på sykehjemmet vil være tilstrekkelig i 

rundt ti år til. Men dersom kommunen opprettholder dagens tildelingspraksis og dekningsgrad 

(19,4) vil det i 2040 være behov for ca. 31 institusjonsplasser, jf. figuren under.  

 

Figur 4-13: Beregnet behov for plasser med heldøgns bemanning 2017–2040 med dagens dekningsgrader for 
tre aldersgrupper 

Dersom kommunen løser behovene for plasser med heldøgns bemanning med økt bruk av 

institusjonsplasser, vil ikke dette være bærekraftig. Det vil heller ikke være i tråd med hoved-

prinsippene i samhandlingsreformen eller BEON-prinsippet.  
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Alternative løsninger for å ivareta innbyggernes behov for heldøgnstilbud 

Alternativ 0 som beskrevet over, anbefales ikke. Skal kommunen ha en bærekraftig helse- og 

omsorgstjeneste og ivareta et økende antall eldre er kommunen helt avhengig av mer differensierte 

tjenester og flere tiltak for å sikre at den enkelte kan ta større ansvar for egen helse og bli boende 

hjemme så lenge som mulig. Dersom kommunen løser fremtidens behov for helse og omsorg ved 

å opprettholde dagens dekningsgrad og kun løse dette ved å ha sykehjemsplasser, vil det være lite 

penger igjen til tjenester lavere ned i omsorgstrappen.  

På bakgrunn av dette legger vi her frem to alternativ for hvordan kommunen kan løse behovet for 

plasser i sykehjem. I alternativene inkluderes også boliger med mulighet for heldøgns omsorg. 

Aremark har ikke slike botilbud og flere har påpek at dette fører til at man tildeler institusjonsplass 

før behovet for slike plasser er til stede. Erfaring fra andre kommuner er at boliger med mulighet for 

heldøgns omsorg er et viktig tiltak i omsorgstrappen, og brukt riktig, kan dette være et bedre tilbud 

til en lavere kostnad. Omsorgsboliger med mulighet for heldøgns omsorg og styrket hjemme-

tjenester er et viktig tiltak for å redusere presset på institusjon.  

Også denne framskrivningen bygger på fremskrevet befolkning i kommunen for aldersgruppene 

under 67 år, 67–79 år og over 80 år. For de to yngste aldersgruppene er det lagt til grunn 

konstante dekningsgrader i årene fremover. Antall plasser er beregnet ved å multiplisere deknings-

grader og antall personer i de tre aldersgruppene. 

For gruppen over 80 år er det lagt til grunn tre alternative dekningsgrader: 

► Alternativ 0 «En videreføring av dagens praksis»: Utgangspunktet er dekningen i 2017.  

Alternativet er ment som en referanse for et eller flere alternativer med endret praksis.  

Resultatene er beskrevet over. 

► Alternativ 1 «Som landet»: Her legger vi til grunn en samlet dekning for korttids- og langtids-

plasser i sykehjem på 13,2 % i 2022. For boliger med døgnbemanning er det lagt til grunn en 

dekning på 3,3 % i 2022. Det samlede nivået for døgntilbudet blir omtrent på linje med det som 

er vanlig i resten av landet. 

► Alternativ hjemmetjenestemodell: Her legger vi til grunn en samlet dekning for korttids- og 

langtidsplasser i sykehjem på 10 % i 2022. For boliger med døgnbemanning er det lagt til 

grunn en dekning på 5 % i 2022. Det samlede nivået for døgntilbudet blir omtrent på linje med 

det som er vanlig i resten av landet. 

I alternativ 1 «Som landet», vist i figuren under, ligger det inne at kommunen både har sykehjems-

/institusjonstjenester og tilbud om bolig med mulighet for heldøgns bemanning. 
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Figur 4-14: Framskrivning av samlet behov for plasser basert på gjennomsnitt for landet 

Figuren viser at dersom Aremark legger snittet for landet til grunn vil behovet for ulike plasser øke 

som følge av demografi. Behovet for sykehjemsplasser vi ikke ha samme økning som en videre-

føring av dagens praksis vil ha (alternativ 0). Figuren viser at dersom dette skal være mulig vil 

kommunen være i behov av boliger med mulighet for heldøgns omsorg i tillegg. Det er lagt inn at 

det vil kunne ta noe tid før kommunen kan ha slike plasser.  

I figuren på neste side har vi lagt til grunn en enda sterkere satsning på hjemmebasert omsorg. 

Framskrivningen er basert på erfaringer fra kommuner som gjennom år har satset på 

hjemmetjenesten, både i form av ressurser og kompetanse. Dette fordrer at kommunen 

tilrettelegger for at flere får sine behov for helse- og omsorgstjenester ivaretatt i eget hjem og 

institusjonstjenester kun benyttes for langtidsopphold for de som ikke kan ivaretas i eget hjem eller 

i bolig med heldøgns tjenester. I tillegg skal institusjonsopphold omhandle målrettet korttid- og 

rehabiliteringsopphold, og avlastning.  
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Figur 4-15: Framskrivning av behov for plasser basert på gjennomsnitt for landet, 80+ 

Figuren over viser at dersom man legger til grunn en mer hjemmebasert modell, vil behov for 

institusjonsplasser ligge på eller under dagens nivå (16) frem mot 2034. Etter dette er det forventet 

at behovet for institusjonsplasser vil øke. Behovet for bolig med mulighet for heldøgns omsorg vil 

også øke utover i perioden.  

Resultatene av de ulike beregningene for utviklingen i døgntilbudet er vist i figuren under. 

 

Figur 4-16: Utvikling i behov for heldøgns omsorg  
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Figuren på forrige side viser at det ikke er store forskjeller i behovet for plasser totalt sett. Det 

handler mer om ulike måter å ivareta behovene. Men som figuren viser vil modellen som legger til 

grunn en mer hjemmebasert praksis medføre behov for færre plasser i sykehjem og boliger med 

heldøgns omsorg enn de øvrige alternativene.  

Ved inngangen til 2017 var det 16 personer i Aremark som hadde et tilbud med bemanning hele 

døgnet. Alle personene fikk tilbud i sykehjemmet. Analysene våre har vist at dette også var 

gjennomsnittet for 2016. I alternativ 0 «Dagens praksis» øker behovet til knapt 19 personer i 2025 

og knapt 31 personer i 2040. I alternativet «Som landet» vil behovet ligge noe lavere, med relativ 

lik utviklingen i behov samlet sett. Forskjellen er at man i større grad differensierer omsorgstilbudet 

ved også å tilrettelegge med boliger med mulighet for heldøgns bemanning. Analysen viser at det i 

2025 vil være 16 personer som vil være i behov av institusjon og 3 vil være i behov av bolig med 

heldøgns tjenester. I 2040 vil det være 25 brukere i institusjon og 5 i bolig med heldøgns tjenester 

Legger man til grunn en mer hjemme-orientert modell vil det være 13 personer med behov for 

sykehjem i 2025 og 4 i bolig med heldøgns tjenester. Frem mot 2014 vil behovet for 

institusjonsplasser øke til 20 og det vil være behov for 8 bolig med heldøgns tjenester.  

Konklusjon: De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem og å være herre i eget hus så lenge som 

mulig. Kommunens viktigste rolle er derfor å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne 

bo i sitt eget hjem, eller en tilpasset bolig, så lenge som mulig. Strategier for å lykkes er at eldre 

skal mestre eget liv og få hjelp når de trenger det, hele livet. Sykehjemsplass skal være en del av 

det kommunale omsorgstilbudet, men kun for dem som trenger det. Å være beboer på et sykehjem 

innebærer en sterk inngripen i den enkeltes privatliv. Det er ikke slik at alle ønsker seg en syke-

hjemsplass når helsen begynner å svikte.  

Aremark bør i årene fremover satse på å gi gode hjemmetjenester, slik at behovet for plasser på 

sykehjem kan holdes på et lavt nivå. Lykkes kommunen med denne strategien, vil alternativet 

«hjemmebasert praksis» være et realistisk alternativ som kan legges til grunn for videre 

planlegging. Behovet for plasser holder seg relativt stabilt frem mot 2025, med noe økning fra 2025 

og ut mot 2040.  

Vi anbefaler ikke at kommunen bygger ut kapasiteten ved sykehjemmet, men at man heller søker å 

løse nye behov ved å samarbeide med andre kommuner eller kjøpe plasser av andre kommuner. 

En mulighet er at kommunen selv tar ansvar for de ordinære langtidsplassene og at det inngås 

samarbeid med andre om plasser som er i behov av mer spesialisert omsorg og rehabilitering. 

Vurderingen er at slike tilbud er for kostnadskrevende å ivareta i egenregi for kommuner på 

størrelse med Aremark. Spesialplasser som omtalt her krever høy faglig tverrfaglig kompetanse og 

etterhvert avansert medisinsk utstyr, noe som kan være vanskelig å sikre i en kommune på 

Aremark sin størrelse. Kommunen har dermed både mulighet til å redusere utgiftene og til å øke 

kvaliteten/dimensjoneringen av disse tilbudene. 

Dersom Aremark kjøper sykehjemsplasser av f.eks. Halden, vil behovet for institusjonsplasser i 

egenregi falle. Kommunen bør da se om man kan omgjøre fløyen, som pr. i dag benyttes til 

institusjon for mennesker med demenssykdom, til boligformål. På denne måten kan man unngå å 

måtte rehabilitere, bygge ut eller gjennomføre omfattende ombygging av servicefløyen ved 

sykehjemmet. Gjennomgangen fra Rambøll fra våren 2017 viser at Fosbykollen sykehjem har et 

rehabiliteringsbehov på ca. 30 mill. kr, hvor hovedvekten av utgiftene er knyttet til rehabilitering av 

servicefløyen hvor hyblene/serviceboligene er lokalisert. Vår vurdering er at kommunen ikke har 

økonomi til å gjøre alt dette. Hadde kommunes økonomiske situasjon vært annerledes ville man 

kunne anbefalt kommunen å restituere servicebygget og å omgjøre dette til boliger med heldøgns 

omsorg. Ettersom vurderingen er at kommunens økonomiske situasjon ikke tillater slike store 

investeringer, er anbefalingen at kommunen ikke rehabiliterer servicefløyen, men at kommunen i 

det videre arbeidet foretar en konsekvens- og kostandskalkyle på å rive denne delen.  
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En endring av plassene fra institusjonsplasser (demensavdelingen) til omsorgsboliger med 

heldøgns omsorg vil kunne være et tiltak for å sikre mer differensierte tjenester. Dette fordrer at 

kommunen styrer hvilke brukere som får tilbud her og at bemanning planlegges ut fra at dette skal 

være et tilbud på et lavere nivå enn sykehjemsplass, til en lavere enhetskostnad. Flere kommuner 

benytter følgende «tommelfingerregel»: En sykehjemsplass skal i gjennomsnitt koste 900 000 kr pr. 

år. En plass i omsorgsbolig skal koste gjennomsnittlig 700 000 kr pr. år. Dersom man legger dette 

regnestykket til grunn for Aremark ville en endring av 6 plasser medført et potensiale for å redusere 

utgiftene. Ettersom enhetskostnaden i Aremark er 200 000 kr dyrere enn «tommelfingerregelen» 

nevnt over, viser dette at det absolutt er et potensial for å redusere utgiftene.  

På kort sikt vil Aremark kunne oppnå økonomisk effekt dersom en reduserer pleiefaktoren på 

avdelingen og opprettholder dagens dekningsgrad. For å møte fremtidens behov for flere plasser 

med heldøgnsomsorg, anbefales det at kommunen inngår samarbeid med f.eks. Halden kommune 

om kjøp av spesialplasser f.eks. skjermet demens, i tillegg til korttidsopphold, og rehabilitering mv.  

4.11 Kommunen vil få større ansvar for å ivareta helse- og 
omsorgstjenester overfor mennesker med psykiske- og 
rusrelaterte helseplager 

Utfordringen innen psykisk helse er at kommunen i langt større grad vil få ansvar for å ivareta 

behov for bistand, behandling og oppfølging. Analysen viser at Aremark har en del brukere i denne 

gruppen og at Aremark samarbeider med Halden om tilbudene til disse.  

Utgiftene til tjenester ført under pleie og omsorg i KOSTRA innen psykisk helse og rus var høye i 

2016. Hovedårsaken er at kommunen hadde et ressurskrevende tiltak. Tiltaket ble avsluttet i 2016.  

Hovedvekten av informantene vi snakket med, rundt 65 %, gir uttrykk for at de ikke har kjennskap 

til om dagens tilbud innen psykisk helsearbeid og rus er hensiktsmessig organisert og 

dimensjonert. Mange peker på at tilbudet er lite og at det mangler tjenester for å ivareta dagens og 

fremtidens behov. Mange beskriver dagens organisering som lite formålstjenlig og sårbar. Flere 

uttaler at hjemmesykepleien og Styrket omsorg yter tjenester til denne målgruppen og at psykiatri-

koordinatorstillingen med fordel kunne vært samorganisert med disse tjenestene for bedre å sikre 

nødvendig samhandling og kompetanseoverføring, samt å redusere sårbarheten.  

Gjennomgangen vår har vist at kommunen har noe lavere andel brukere som mottar støttekontakt, 

fritidstilbud og dag-/aktivitetstilbud enn sammenligningskommunene. Videreutviklingen av tjeneste-

tilbudet bør fokusere på aktiviteter som fremmer helse og mestring. Lavterskeltilbud som f.eks. 

tiltak i regi av Friskliv og mestring, KID-kurs etc., bør prioriteres. 

Aremark er en liten kommune og vil ikke alene kunne ivareta denne brukergruppens behov for 

helse- og omsorgstjenester. Samarbeid med andre kommuner og eventuelt kjøp av tjenester om de 

mest ressurskrevende tjenestene vil også være nødvendig fremover. Samtidig bør kommunen se 

på hvordan de kan ivareta øvrige tjenester som f.eks. hjemmetjenester, praktisk bistand mv. 

Dagens organisering hvor ansvaret er fordelt på flere funksjoner som ikke er samorgansiert 

vurderes som sårbart og lite fremtidsrettet. Det kan tyde på at kommunen mangler en enhetlig 

strategi for denne målgruppen. Oppgaver innenfor pleie og omsorg er fordelt på flere roller/-

tjenesteområder og vurderes å være svært personavhengige. Kommunen er i et krysspress hvor 

man på den ene siden må tilpasse seg nye økonomiske rammer, samtidig som en skal ivaretar 

økte og endrede behov for helse- og omsorgstjenester for denne brukergruppen. Dette vil kunne 

omhandle alt fra ambulante tjenester i hjemmet, behandling, dag- og aktivitetstilbud, fritidstilbud og 

heldøgnstilbud. Vurderingen er at Aremark ikke alene vil kunne ivareta dette. Det vil ikke være 

økonomisk bærekraftig om kommunen skal ha slike tilbud i egenregi. Et samarbeid med andre vil 
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være nødvendig. I tillegg vil det være nødvendig å se på hvordan man bedre kan utnytte 

kompetansen og ressursene som pr. i dag benyttes for dette formålet.  

4.12 Kommunen har få brukere innen helse- og omsorgs-
tjenesten knyttet til brukergruppen mennesker med psykisk 
utviklingshemming mv., men brukergruppen vil øke 

Innenfor målgruppen psykisk utviklingshemmede, viser analysen at kommunen har få brukere. 

Utgiftene til barn og unge innenfor gruppen utviklingshemning ligger på et mellomnivå i 

sammenligningen. Utgifter til de over 18 år er lave.  

Hovedvekten av informantene, i overkant av 70 %, gir uttrykk for at tilbudet til funksjonshemmede 

og mennesker med psykisk utviklingshemning ikke er hensiktsmessig organisert og dimensjonert. 

Flere uttaler at man mangler tjenester og kapasitet. 

Kommunen har få tjenester i egenregi, men kjøper noe av Halden og private aktører. Tjenestene 

som ytes i egenregi er i hovedsak tjenester organisert som BPA og utgifter til dette er høye 

sammenlignet med andre. Analysen kan tyde på at kommunen også her mangler en enhetlig 

strategi for denne målgruppen. Kommunen selv uttaler at de har flere barn og unge som er 

forventet å ha behov for ulike tjenester fremover. Dette er forhold kommunen må ta med seg inn i 

den videre planleggingen hvor handlingsalternativene både må omhandle å ha tilbud i egenregi og 

samarbeid med andre kommuner. Dette kan f.eks. omhandle tjenester i bolig med stedlig 

bemanning, avlastning i institusjon og dag- og aktivitetstilbud. Dette kan gi lavere kostnader samt 

bedre kvalitet. Behovene i Aremark vil sannsynligvis ikke komme opp i en slik størrelse at det vil 

være kostnadseffektiv eller gjennomførbart å ha tilstrekkelig tjenester og kapasitet i omsorgs-

trappen til denne målgruppen i egenregi. Dersom kommunen ikke samarbeider med andre 

kommuner om slike tilbud er det en forutsetning at tilbudene samorganiseres med de øvrige helse- 

og omsorgstjenestene i kommunen.  

4.13 Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 
Kommunen har 0,2 årsverk til ergoterapi og 0,5 årsverk knyttet til kommunale fysioterapeuter.  

I tillegg har kommunen fysioterapeuter med driftstilskudd tilsvarende 50 % stilling.  

Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider med habilitering og rehabilitering, veiledning, behandling og 

forebygging. Brukergrupper er eldre, voksne og barn med sykdom og/eller funksjonssvikt i hjem og 

i samfunnsinstitusjoner. Ergoterapitjenesten har også en viktig funksjon knyttet til hjelpemidler. 

Fysioterapeutene har ansvar for å følge opp brukere med behov for fysioterapi og deltar i 

kommunens arbeid knyttet til friskliv og mestringstilbud, folkehelse, hverdagsrehabilitering mv.  

Fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert på Fosbykollen. Fysio- og ergoterapitjenesten er en 

relativ liten tjeneste i Aremark. Erfaring viser at kommunen velger ulike måter å organisere disse 

ressursene på. Enkelte kommuner velger å legge disse funksjonene i hjemmetjenesten. Andre 

kommuner velger å organisere tjenestene under helseavdelingen. Det finnes ingen fasit på hvilken 

organisering som er den riktige. Erfaringer fra andre kommuner tyder på at det viktige er hvordan 

de ulike tjenestene arbeider sammen. Vår gjennomgang tyder på at samarbeidet fungerer bra i 

kommunen og er et viktig lavterskeltilbud. Det er imidlertid enkelte av våre informanter som ønsker 

mer ergoterapi og fysioterapi ut i tjenestene.  

Innføring av hverdagsrehabilitering har vist at det er behov for andre faggrupper i hjemmetjenesten 

og at det er behov for at ulike faggrupper jobber sammen. Dette for å sikre et godt arbeid knyttet til 

både forebygging og rehabilitering.  
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Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet er avgjørende. Mange brukere opplever lang ventetid og 

brudd i forløpene. Når kapasiteten eller utvalget av tjenester er begrenset, øker risikoen for at 

personer med mindre omfattende behov ikke får et tilbud på et tidlig nok tidspunkt. Det medfører 

unødvendige plager, funksjonstap og mer omfattende behov for tjenester senere i forløpet. 

Erfaringen er at mange sykehjem i dag har små eller ingen ressurser for fysioterapeuter og 

ergoterapeuter. Kommuner som har dette bruker ofte disse ressursene til korttidsplasser og 

rehabiliteringsavdelinger og det blir lite eller ingen ressurser igjen til beboere i langtidsplasser.  

Mye kan gjøres for å opprettholde funksjon og redusere smerter i muskel- og skjelettsystemet og 

hindre fallskader hos beboere. Fysisk aktivitet er et viktig tiltak for at beboere skal bli mer selv-

hjulpne og få en bedre hverdag. 

Som en oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv., er det 

foreslått å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at ergoterapeut lovfestes som del av kjerne-

kompetansen som enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I forbindelse med opptrappingsplanen for habilitering og 

rehabilitering, er kapasitet og kompetanse knyttet til ergoterapi og fysioterapi, en viktig forutsetning 

for å kunne overføre mer ansvar og oppgaver innenfor habilitering og rehabilitering til kommunene. 

Analysene våre viser at andel ressurser som er avsatt til fysioterapi på institusjon er høy og høyere 

enn hva vi ser i andre kommuner. Ettersom kommunen har noe begrenset kapasitet på fysio- og 

ergoterapitjeneste er det helt avgjørende at man organiserer disse ressursene og fordeler de slik at 

de både tjener sykehjemmet og hjemmeboende. Vi anbefaler at den kommunale fysio- og 

ergoterapeuten er samorganisert i samme avdeling som øvrige tjenester til hjemmeboende. Fysio- 

og ergoterapeut skal fortsatt yte tjenester til beboerne i sykehjemmet.  

4.14 IKT/velferdsteknologi vil understøtte arbeidsprosesser 
innen helse og omsorg  

Innføring av velferdsteknologi innebærer som navnet sier etablering av nye teknologiske løsninger. 

Velferdsteknologi kan gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse og bidra til at flere 

kan føle seg trygge og få økt aktivitetsnivå. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel i en 

behandlingsprosess fordi ulike teknologiske løsninger kan gi brukeren bedre mulighet til å mestre 

funksjonsnedsettelse og bli mer selvhjulpen. I tillegg kan velferdsteknologi fungere som støtte til 

pårørende og bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i 

institusjon, jf. Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. 

Det er behov for å etablere løsninger som ikke har for høye utgifter og som kan integreres med 

løsninger som kommunen allerede har etablert. Kommunen har hatt noen utfordringer når det 

gjelder å sikre nødvendig planlegging og innføring av velferdsteknologi. Dette omhandler alt fra 

prosjektering av nye bygg, til mer dagligdagse gjøremål. Dette er noe vi erfarer at mange 

kommuner opplever. Utviklingen av velferdsteknologi må settes inn i en ramme og må ha som mål 

å svare på brukernes behov. Innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene bør 

derfor skje parallelt med endringer i organisering og innretning av tjenestene. 

Helsedirektoratet arbeider med å utarbeide nasjonale standarder for velferdsteknologi. For 

Aremark kommune er det viktig å følge det arbeidet som skjer med de nasjonale standardene, slik 

at kommunen er rustet til å ta i bruk standardene når disse er etablert. Etablering av nye løsninger 

før standarden er etablert, innebærer en viss risiko for at løsningen ikke er tilpasset den nasjonale 

standarden når den kommer.  

Det har de siste årene vært en stor utvikling på IKT-området i helse- og omsorgssektoren. 

Samhandlingsreformen har vært en sentral driver i denne utviklingen, med samhandlingsreformen 
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økte behovet for god informasjonsflyt på tvers av tjenestenivåene og mellom virksomheter innenfor 

samme nivå. Et av hovedmålene i reformen er at elektronisk kommunikasjon skal være den vanlige 

måten å kommunisere på. Dette har gitt resultater og i dag har alle kommuner, sykehus og leger 

tatt i bruk elektroniske meldinger. I tillegg har nasjonale e-helseløsninger som e-resept og kjerne-

journal blitt etablert. E-resept gir brukerne bedre oversikt over egne resepter og helsepersonell har 

et bedre verktøy.  

Digitale tjenester gir muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere på en helt annen 

måte enn i dag og det bidrar til at hver enkelt i større grad kan være med å legge premisser for sin 

egen behandling og oppfølging. De siste årene er det etablert flere e-helseløsninger til inn-

byggerne. Den nasjonale helseportalen helsenorge.no, har blitt en viktig informasjonskilde og 

kommunikasjonskanal for innbyggerne. Portalen gir tilgang til kvalitetssikret informasjon og 

selvbetjeningstjenester med mulighet for innsyn i egne helseopplysninger (resepter og kjerne-

journal). Flere tjenester er under utvikling, eksempel på dette er digital kommunikasjon mellom 

innbygger og fastlege. 

Innføringen av ny teknologi kan ikke ses isolert fra annen kommunal bistand. Teknologi vil aldri 

kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men den kan bidra til å forsterke sosiale 

nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenestene, nærmiljøet, familie og frivillige. Dermed kan 

den også frigjøre ressurser i omsorgstjenesten som i større grad kan brukes i direkte brukerrettet 

arbeid. 

Aremark er tydelig på at de ikke er den kommunen som vil være «i lead» når det gjelder utvikling 

og utprøving av velferdsteknologi da de ikke har ressurser eller økonomi til dette. De uttaler at de 

ser til andre kommuner og at de gradvis vil ta i bruk teknologi som viser seg å ha ønsket effekt.  

Det er viktig at Aremark tar i bruk IKT og velferdsteknologi som understøtter arbeidsprosesser 

innen helse og omsorg og som kan bidra til å gjøre det mulig for innbyggerne å ta vare på egen 

helse og bli boende hjemme selv med omfattende helseutfordringer. Det pågår mye spennende 

utviklingsarbeid i mange kommuner. Aremark har valgt å ikke være en ledende kommune i dette 

arbeidet og det tenker vi er klokt. Aremark har ikke økonomi til å være i lead. Kommunen må 

imidlertid sikre at de ikke blir «hengende etter» i utviklingen. Kravet og forventninger om bruk av 

digitalisering innen offentlig sektor har økt og er forventet å øke i tiden fremover. Innføring av nye 

systemer mv. vil medfører nye arbeidsmåter og vil også stille krav til raskere responstid mv. Dette 

igjen vil stille krav til organisasjonen og til menneskene som jobber her. Vurderingen er at Aremark 

vanskelig vil kunne håndterer dette alene og at man må inngå samarbeid med andre for å ivareta 

arbeid knyttet til dette. Dette vil kunne omhandle innkjøp, implementering, support mv.  

4.15 Behov for ledelse og styring må ivaretas 

Kommunen er inne i en krevende situasjon. Reduserte inntekter til kommunen gjør at kommunen 

må redusere utgiftene sine, samtidig er det varslet et overforbruk innen pleie og omsorg ut over 

tildelte budsjettrammer. Innbyggernes forventinger til de kommunale tjenestene øker. Samtidig blir 

flere oppgaver og ansvar lagt på kommunene. Det medfører behov for omstilling og endring.  

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor et endret fremtidsbilde. Nye behandlings-

måter og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, demografisk utvikling med flere eldre, nye 

pasientgrupper og økende krav til kompetanse og digital innovasjon er noen av utfordringene 

sektoren står overfor. Dette innebærer nye oppgaver, ikke bare for medarbeiderne i tjenesten, men 

også endrede lederoppgaver.  

Det er viktig med tilstrekkelig tett og profesjonell ledelse. God ledelse gir gode helse- og omsorgs-

tjenester og er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste. Helse- og omsorgstjenestene skal 

levere tjenester av høy kvalitet som er helhetlige og koordinerte. Dette stiller krav til både styring og 
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ledelse og krever god ledelse på alle nivå i kommuneorganisasjonen; fra toppledelsen, via mellom-

ledelsen og til førstelinjeledelsen og videre til medarbeiderne i organisasjonen. Samspillet mellom 

ledernivåene blir vesentlig for å skape forankring og erkjennelse av behovet for nødvendig endring 

og omstilling. 

I Aremarker er det overordnede ansvaret for fag, personal og øknomi for pleie og omsorg lagt på 

virksomhetsleder. Det daglige ansvaret er lagt til avdelingslederne.  

Kommunens står relativt fritt til å velge hvordan de vil organisere sine tjenester og 

dimensjoneringen av dem. Tanken er at kommunene kjenner behovene og at man ut fra dette må 

organisere og dimensjonere sine tjenester for å serve innbyggerne og ivareta deres behov.  

Organisasjonen fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og 

tjenester og administrerer og utøver myndighet. Det er viktig å bruke kompetanse og ressurser 

riktig, uavhengig av valg av organisasjonsmodell. Vi bruker ordet «organisering» i en vid betydning. 

Organisasjonen skal løse fire hovedoppgaver: 

► Kvalitets- og tjenesteutvikling: Kommunen må ha mål og kunnskapsbasert systematikk og 

ledelse for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Den må evne å sette av tid og 

ressurser til utviklingsarbeidet. Det er et stort omstillingspress i helse og omsorg for tiden. Alle 

ressursene må ikke brukes på drift. 

► Økonomistyring: Kommunen må klare og drive effektivt. Myndighet må delegeres til passelig 

mange ledere med tilstrekkelige fullmakter. Kommunen må styre både volum og enhets-

kostnader. 

► Ledelse: Helse- og omsorgstjenesten er en svært arbeidsintensiv tjeneste. Det er viktig med 

tilstrekkelig tett ledelse og god opplæring.  

► Samarbeid: Helse- og omsorgstjenesten kan ikke nå målene sine uten at det er et godt 

samarbeid internt og med andre. Det gjelder spesielt allmennleger, privatpraktiserende 

fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten.  

Behov for tiltak for å sikre nødvendig utvikling og kvalitet 

Vi tror det er viktig å sette seg klare mål for utvikling, måle resultater og håndtere avvik fra målene. 

Uten tydelige mål skjer det lite. Målene må være målbare, store og langsiktige. Det er viktig å 

plassere ansvaret for kvalitetsutvikling tydelig i organisasjonen, ellers drukner dette i den daglige 

driften. 

Analysen vår viser at Aremark følger opp data knyttet til økonomi, sykefravær og innleie og at dette 

i hovedsak benyttes for å sikre driften. Det foreligger pr. i dag ikke en enhetlig strategi eller plan for 

helse og omsorg.  

Ansvaret for utvikling av tjenesten er delt på virksomhetsleder og på avdelingslederne. I kart-

leggingsintervjuet med ledere og ansatte spurte vi om i hvilken grad brukerne av tjenestene får et 

tilbud av tilfredsstillende kvalitet. 85 % av informantene opplever at kvaliteten er god. Samtidig sier 

40 % av de spurte at lederne ikke har tilstrekkelig tid til å sikre nødvendig utvikling. Lederne selv 

uttaler at de i liten grad har kapasitet til å ivareta dette og at det er den daglige driften som tar all 

tid. Dette stemmer godt med våre vurderinger. Skal kommunen får til nødvendig omstilling er det 

helt avgjørende at ledelsen i helse- og omsorgstjenesten har tid, ressurser og kompetanse. Dette 

omhandler både strategisk ledelse, samt ledelse i linjen. 

Aremark har få sentral stab- og støttefunksjoner. Aremarks størrelse og økonomiske situasjon 

innebærer at kommunen ikke skal ha, eller kan ha tilsvarende stab- og støttefunksjoner som i en 

større kommune. Det gjør at mange av oppgavene, som i større kommuner ivaretas av slike 

stabsfunksjoner, må ivaretas av virksomhetsleder og/eller avdelingslederne. Erfaring fra andre 
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kommuner på størrelse med Aremark er at viktige oppgaver knyttet til overordnet planlegging, 

kvalitet- og tjenesteutvikling, ikke blir prioritert. Fokuset og ressursene benyttes oftest til å håndtere 

den daglige driften. Det er viktig at kommunene, uavhengig av størrelse og organisering, sikrer at 

lederne på ulike nivå ivaretar lederoppgavene sine på ulike nivå slik at drift og nødvendig utvikling 

av tjenestene blir ivaretatt. 

Aremark har en midlertidig organisering hvor pleie og omsorg ligger organisert under en felles 

virksomhetsleder med helse, barnevern og NAV. Bakgrunnen for omorganiseringen var hoved-

sakelig behov for å tilpasse seg nye økonomiske rammer. Ordningen tredde i kraft i mars 2017. 

Mange av informantene gir uttrykk for at denne organiseringen, med en felles virksomhetsleder, 

ikke er heldig. Kontrollspennet til fungerende virksomhetsledere beskrives å være for stort og gjør 

at det blir krevende å følge opp pleie og omsorg. Vurderingen vår er at virksomhetsleder for disse 

sektorene har fått et stort spenn i oppgaver og ansvar og at det gjør det krevende å ivareta 

oppgaver og ansvar som ligger til virksomhetsleder. Skal kommunen kunne videreføre en slik 

organisering må oppgaver og ansvar gjennomgås og fordeles med formål om at viktige oppgaver 

blir ivaretatt. I tillegg må kommunen sikre at virksomhetsleder får den bistanden og verktøyene som 

er nødvendig for å kunne følge opp dette ansvaret.  

Vi ser at organiseringen som Aremark har innført som en midlertidig løsning ikke er ideell. 

Kommunens størrelse og den økonomiske situasjonen tillater ikke at man har ledere eller 

ledernivåer. Et tiltak for å redusere kontrollspennet til virksomhetsleder kan være å legge 

barnevern til oppvekst (skole/barnehage). En slik omlegging vil kunne redusert kontrollspennet til 

virksomhetsleder for helse, pleie og omsorg noe, men vil få konsekvenser for leder som har ansvar 

for skole og barnehage. Det er ikke sikkert at en slik organisering er mulig eller ønskelig. Men dette 

viser at kommunen må søke å finne løsninger som er mulig å få til, som gjør at viktige 

lederoppgaver blir ivaretatt og som er kostnadseffektive.   

Uavhengig av hvordan man organiserer seg må oppgaver og behov knyttet til ledelse, styring og 

utvikling ivaretas, samtidig er man helt avhengig av å organisere tjenestene og ressursene slik at 

oppgaver og ansvar ivaretas på en god måte. I en større kommune kunne vår anbefaling vært å ha 

en egen enhetlig (virksomhets-) ledelse innen helse og omsorg, med begrunnelsen om at dette er 

et stort og komplekst område og et område som vil vokse dramatisk fremover.  

Kommunen må ha god økonomistyring  

Det er viktig at de operative lederne i organisasjonen har økonomisk myndighet og ansvar. Det bør 

være profesjonelle ledere (ledere på heltid) og lederspennet bør ikke være for stort. Linjeledere i 

helse og omsorg er i hovedsak fagfolk og ikke økonomer. De trenger derfor mye opplæring og 

administrativ lederstøtte for å kunne ivareta ansvaret. 

Et generelt trekk for hele helse- og omsorgstjenesten er at budsjetteringen i hovedsak foregår 

sentralt – på rådmann/kommunalsjefsnivå. Vår erfaring er at dersom kommunen skal lykkes med å 

ha kontroll over økonomien innen helse- og omsorgstjenestene, må det være et nært forhold 

mellom budsjettkontroll og forvaltning av drift som omhandler økonomiske forhold. Det betyr at 

dersom kommunen skal oppnå god økonomisk styring innen helse- og omsorgstjenestene, bør 

budsjetteringen foregå med stor grad av involvering av lederne.  

Vår vurdering er at ledere må ha ansvar for økonomi, fag og personale. De lederne som fatter 

avgjørelser som får økonomiske konsekvenser, bør også ha ansvar for de økonomiske konse-

kvensene. Eksempel på dette er at de som leier inn vikarer og som tar avgjørelser som får 

økonomiske konsekvenser, bør ha ansvar for bruken av ressurser knyttet til dette. Dette 

praktiseres noe ulikt i de tjenestene vi har gjennomgått. Her må kommunen etter vår vurdering, 

samkjøre praksis. Kommunen må sikre et enhetlig delegasjonsreglement, samtidig som de gir de 
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ansvarlige lederne kompetanse, gode verktøy og opplæring for å kunne håndtere dette ansvaret. 

Etter vår vurdering er periodisering av budsjett et viktig tiltak for å kunne sikre oversikt og styring.  

Gjennomganger i andre kommuner har vist, som i Aremark, at lederne i linjen og på 

virksomhetsledernivå trenger bistand og støtte for å ivareta ansvaret de er delegert. Virksomhet- og 

avdelingslederne i Aremark har noe bistand fra en økonomiressurs i kommunens administrasjon.  

I den situasjonen Aremark kommune nå er i, og vil befinne seg i fremover, er det viktig å sikre at 

lederne på alle nivå har tilstrekkelig kompetanse og støtte til å ivareta oppgaver og ansvar. 

Kommunen står overfor store endringer, bruk av sentrale styringsdata vil være viktige verktøy for å 

sikre nødvendig styring, utvikling og prioritering.  

Sykefraværet innen pleie og omsorg er høyt  

Sykefraværet innen pleie og omsorg varierer, men samlet utgjør fraværet i 2016 14,5 %.  

Sykefraværet er hovedsakelig knyttet til langtidsfravær. 

Ansatte i kommunen uttaler at det høye sykefraværet er en utfordring. Fravær medfører at man må 

leie inn eller at man må gå med redusert bemanning. Over halvparten av de vi snakket med i 

undersøkelsen opplever ikke at kommunen har gode systemer og rutiner for oppfølging av syke-

fravær. Dette til tross for at kommunen opplyser at de har utarbeidet rutiner og systemer for å følge 

opp dette arbeidet. Oppfølging av sykemeldte, samt tilrettelegging og tiltak for å redusere fraværet, 

er en viktig lederoppgave. Lederne rapporterer månedlig på sykefravær og innleie og lederne har 

verktøy i form av rutiner og prosedyrer for å følge opp den sykemeldte. Mange av de vi snakket om 

gir uttrykk for at manglende oppfølging ikke handler om tilrettelegging, med mer om manglende 

«personlig» oppfølging fra leder, både når man er syk, men også som et viktig tiltak for å unngå at 

personer blir sykemeldt.  

Arbeidsmiljøet beskrives som godt  

Kommunen har system for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser. Undersøkelsen fra 2015 

viste at medarbeiderne som deltok ga uttrykk for høy trivsel. Dette stemmer godt med vår under-

søkelse hvor over 90 % av informantene beskriver arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten og på syke-

hjemmet som godt. Forhold som trekkes frem som positivt er at: 

► ansatte kjenner hverandre godt,  

► det er høy grad av trivsel på jobb,  

► stor takhøyde mv.  

Flere beskriver imidlertid at «profesjonsstriden» som pågår mellom helsefag-/hjelpepleiergruppa og 

sykepleierne er i ferd med å påvirke arbeidsmiljøet negativt. Noen uttaler også at manglende 

stedlig tilstedeværelse av leder har en negativ effekt på arbeidsmiljøet. Vurderingen er at det er 

nødvendig at denne negative utviklingen ikke får mulighet til å sette seg. Den må snus. Aremark 

har mange dedikerte medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb. De trenger ledere som er 

tydelige og tilstedeværende. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å trives på jobb og trivsel er 

en forutsetning for å gjøre en god jobb. Ansatte, tillitsvalgte, verneombud, leder og arbeidsgiver har 

ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø.  

 


