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Innledning 
Hovedformålet med eldreplanen er å sikre at mål og vedtatte strategier er i tråd med 
Kommuneplanens samfunnsdel, avtaler med Sykehuset Østfold, politiske vedtak og statlige 
føringer. 

Planen skal tilrettelegge for:  

• At Vestby kommune skal være et godt sted å bli gammel i.  
• At tjenester bidrar til en verdig, trygg og meningsfull tilværelse for alle.  
• At helse- og omsorgstjenester er av høy faglig kvalitet.  
• At eldre deltar og mestrer livet generelt. 

 

Bakgrunn og formål 
Kommunen står framfor store utfordringer og viktige strategiske valg i årene fremover innen 
helse og omsorg. Planen skal skildre utfordringer og gi grunnlag for muligheter og 
prioritering av oppgaver og ressurser. Tjenestetilbudet skal være moderne og bærekraftig og 
i samsvar med lokale og nasjonale føringer og lovverk. Målet må være at kommunen bidrar 
til å skape gode levekår, et aktivt og deltakende liv og «gode nok» helse- og omsorgtjenester 
når behov oppstår.  

«Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, 
pasienter og pårørende i et samspill med frivillige, ideelle og private 
aktører. Fundamentet skal være god kompetanse, godt lederskap og 
flerfaglig samarbeid. Tjenestene skal drives effektivt og innovativt 
tilpasset pasienter og brukeres behov, i kombinasjon med å være 
inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer» (Omsorg2020)  

Eldreplanen er et strategisk dokument og skal tjene som grunnlag for beslutninger i 
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av handlingsprogram. Eldreplanen skal 
brukes som retningsgivende grunnlag når det senere skal utarbeides konkrete forslag om 
gjennomføring av tiltak som kan utvikle eller endre kommunens tilbud. Planen inneholder 
derfor ikke enkelttiltak. 

Planen skal danne grunnlag for kvalitet og tilstrekkelig kapasitet innen helse- og 
omsorgstjenestene. Kvalitet skal nås gjennom å innarbeide helsefremmende og 
rehabiliterende element i alle helse- og omsorgstjenestene, og gjennom kunnskapsbasert 
arbeid, god samhandling og nytenking satt i system.  

Meld.st. 15, 2018-2019 «Leve hele livet «er en kvalitetsreform for eldre. Kommunene har 
årene 2019-2023 til å ta stilling til løsningene i reformen gjennom politisk behandling, og 
planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt.  

For å sikre fremdriften i innføringen av reformtiltakene vil denne Eldreplanen måtte rulleres 
om to år.  
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Statlige og lokale styringsdokumenter 
De siste tiår har det vært gjennomført store reformer i helse- og omsorgstjenestene. 
Reformene har ført til endret krav til organisering og kompetanse, som har medført endret 
lovverk og finansieringsordninger.  

Den siste reformen Meld.st. 15, 2018-2019 «Leve hele livet «er en kvalitetsreform for eldre. 
Den skisserer fem satsningsområder:  

• et aldersvennlig Norge  
• aktivitet og fellesskap  
• mat og måltider  
• helsehjelp  
• sammenheng i tjenestene  

Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utviklingen vil ikke være 
tilstrekkelig for å møte den nye eldregenerasjonen. «Leve hele livet» inviterer derfor de 
eldre selv og befolkningen for øvrig til å være med å skape et mer aldersvennlig Norge.  

Dette er i tråd med ønsket utvikling i tidligere stortingsmeldinger, bl. a. Meld.st 29, 
«Morgendagens omsorg», som knytter forventninger til nær-omsorg, moderne 
pårørendepolitikk, medansvar og fellesskapsløsninger, innovasjon og velferdsteknologi, 
meningsfull livsutfoldelse, mestring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging av bolig. 

«Regjeringen vektlegger aktivitet, deltakelse og mestring som helt sentrale 
elementer i utviklingen av framtidas helse- og omsorgstjenester» (Meld.st.29)  

Vestby kommunes helse- og omsorgstjenester ytes i dag med hjemmel i Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) med forskrifter. De mest sentrale 
forskrifter hjemlet i loven er Kvalitetsforskriften, Verdighetsgarantien og Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

«Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn» er regjeringens plan og tiltak for å 
bedre det kommunale tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Målet 
med Demensplan 2020 er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og 
integrerer personer med demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap 
om demens i samfunnet generelt og i helse- og omsorgstjenestene spesielt. 

Samhandlingsreformen (St.meld.47 (2008-2009)) har fortsatt stor betydning for kommunene 
og gir kommunene et utvidet ansvar. For å imøtekomme utfordringene skal kommunene 
sørge for en helhetlig tenkning der forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk og 
behandling vektlegges. 

 

Lokale og interkommunale føringer og samarbeid 
Mål og strategier for helse- og omsorgstjenestene i til enhver tid gjeldene kommuneplan er 
retningsgivende for denne planen. 

Samarbeidsavtaler regulerer samarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ).  
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Samarbeid mellom kommunene i regionen pågår på flere områder, bl.a. legevakt og KAD, 
kompetanse og fagnettverk, IKT og utviklingsarbeid knytt til bruk teknologi. 

 

Velferd for enkeltmennesker og økonomiske rammer  
 Hovedintensjonen i fremtidig omlegging av helse-, omsorg- og sosialtjenestene handler om 
velferd for enkeltmennesket. Omleggingen skal først og fremst bidra til at brukere av 
tjenestene gis nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, 
problemer eller funksjonsnedsettelse” (Morgendagens omsorg 2012-2013).   

Mulighet for et mer selvstendig liv og mestring av hverdagen er god velferd for 
enkeltmennesker. Kostnadene i sektoren vil øke kraftig i årene som kommer dersom 
tjenestene gis på samme måte som i dag. Tilgangen på kvalifisert personell reduseres. 
Gjennom nytenkning, kvalitetsutvikling og tverrfaglig samarbeid er det et mål og en 
nødvendighet for å sikre en god faglig og økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon.  

 Mulighet for et mer selvstendig liv og mestring av hverdagen er god 
velferd for enkeltmennesker. 

 

Forventninger   
Innbyggere, bruker-/interesseorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten har forventninger til 
kommunen.  Disse kan strekke seg utover det kommunen har plikt til å stille opp med.  

Kommunen har plikt til å sørge for at det gis nødvendig helsehjelp og at tjenestene som ytes 
skal være forsvarlige. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved 
utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven. Aktiv deltakelse fra 
brukere og pårørende i prosesser knyttet til utforming av tjenestetilbudet, individuelle 
behov, tildelingskriterier og politiske føringer danner rammene for hvordan kommunen 
definerer begrepet nødvendig helsehjelp og vil bidra til å avklare forventninger.   

Det må skapes realistiske forventninger til hva kommunen skal løse og 
hva hver enkelt av oss må ordne og ta ansvar for selv.                                                 

 

Status og utviklingstrekk i Vestby kommune 
 

Tjenestemottakere og demografi 
Status viser en økning i antall tjenestemottakere i alle aldersgrupper over 50 år.  
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Vi får en kraftig økning i den eldre delen av befolkningen i planperioder fremover. 
Utviklingen og økningen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i kommunen bør gjenspeile 
behovet i befolkningen. Behovet for heldøgns omsorgsplasser vil være dekket fram til 2025 
dersom planlagt utbygging av Solhøy gjennomføres som forutsatt. Etter dette vil det være 
stort behov for ytterligere utbygging av plasser dersom kommunen ønsker å opprettholde 
en dekningsgrad på 21%. Det er ikke avsatt nye områder i kommuneplanen til formålet. 
Behovet skal løses ved utvidelse av Vestby sykehjem og omsorgsboliger i Vestby sentrum. 
Årsaken er at effektiv drift og stordriftsfordeler krever organisatorisk samling av 
tjenestetilbudene. (Fra kommuneplanen).  

Kommunen er nå inne i en periode frem til 2026 med en dobling i vekst i de eldste eldre. 
Videre vekst i årene 2025-2039 vil etter dagens prognoser, vise en vekst i aldersgruppen 80+ 
på over 60 %. En årsak til veksten er knyttet den store tilflyttingen av barnefamilier til 
Pepperstad/Brevik/ Deør på 70-tallet. I tillegg er levealderen økende.  
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Helse og sykdomsutvikling
Befolkningssammensetning, utvikling av risikofaktorer , den medisinske spesialiseringen og
teknologien har betydning for hvordan kommunen kan bidra til å ivareta pasientenes
helseutfordringer. Elementer i dette er blant annet innbyggernes levevaner og utvikling av
livsstilssykdommer, endring i helse og sykdomsforståelsen og økt mulighet for hva det kan
gjøres noe med. Kreft og demenssykdom øker og vil sannsynligvis fortsette å øke i henhold
til at befolkningen blir eldre. Angst og depresjoner er helseplager som ser ut til å øke og som
i større eller mindre grad påvirker funksjonsnivået i hverdagslivet .

Alder er nært knyttet til sykdommer fordi det med alderen følger en oppsamling over lang
tid av risikofaktorer for sykdom. Sykdomsutvikling hos eldre kan likevel forebygges . Langt
flere eldre over 80 år kan leve i eget hjem. Seniorkontaktens erfaringer i møte med Vestbys
innbyggere over 80 år viser at en stor andel vurderer helsen sin som god. Til tross for dette
vil aldersutviklingen med flere over 80 år innebære en økning i andelen med sykdom som
fører til økt behov for omsorgstjenester (HOD 2016).

Folkehelsebarometeret for Vestby kommune viser ingen områder som indikerer spesiell
oppmerksomhet f or aktuell e målgruppe r , enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Til tross
for dette betyr det at Vestby kommune må kunne håndtere den oppgaveforskyvningen som
Samhandlingsreformen har, og fortsetter å legge opp til.
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Institusjonsplasser og omsorgsboliger 
Sykehjemmet har i dag 104 plasser. Av disse er 96 plasser i bruk, hvorav 20 plasser er 
korttidsplasser og 24 plasser er for personer med demens.  

Dagens bruk av plassene er fleksible. Det vil si at sykehjemmet justerer antall etter behov, og 
det skjer en forskyvning f.eks. når behovet for korttidsplasser øker og det samtidig er ledig 
på langtidsplass. Dette justeres tilbake ved nærmeste mulighet for å opprettholde de antall 
plasser som er vedtatt til formålene. Fremover må det sikres at det er tilstrekkelige plasser 
til rehabilitering, kortere behandlingsopphold og forebygging ved funksjonsfall. Som et 
resultat av samhandlingsreformen har vi fått en pasientgruppe som er utskrivningsklar fra 
spesialisthelsetjenesten, men ikke ferdige med sin behandling. Disse pasientene er i alle 
aldersgrupper og har behov for kortere opphold for videre behandling og rehabilitering.    

I takt med økende antall eldre, vil det også bli en økning i antall personer med demens. Noen 
vil kreve mer enn plass på skjermet enhet i sin sykdomsutvikling. Dette er personer som 
utvikler personlighetsforandring med aggressiv og ukritisk adferd. Slike plasser har ikke 
Vestby kommune i egen regi, men kjøper spesialplasser i andre kommuner. 

I 2016 kom begrepet «heldøgns tjenester» inn i helserettslovgivningen som en følge av at 
Stortinget vedtok en lovfestet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester. (Pasient- og brukerrettighetsloven,1. juli 2016.) 
Kommunen fikk en tilsvarende lovfestet plikt i helse- og omsorgstjenesteloven.  

For Vestby kommune viser framskrivningene fram til 2030 et behov for ca. 260 heldøgns 
plasser hvis dagens dekningsgrad på 21% av andelen innbyggere over 80 år med behov for 
heldøgns omsorg opprettholdes. I 2039 er tilsvarende behov for antall heldøgns 
plasser/sykehjem 340.  

 
 

Kompetanse 
Dersom vi beholder dagens måte å organisere helse- og omsorgtjenestene på vil vi trenge 
dobbelt så mange ansatte i helsesektoren de neste femti årene. Frem mot 2030 vil det bli en 
stor mangel på helsefaglig utdannet personell. På landsbasis er det anslått at det vil mangle 
omtrent 55 000 helsefaglig høyskoleutdannede i 2030. Flere oppgaver, flere 
tjenestemottakere, nye og andre fagområder, økt medisinsk fokus, økt krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet og krav til bærekraftig tjenester, gjør at vi må se etter nye muligheter og 
løsninger.  

Geriatri er komplekst. Eldre pasienter har i snitt mellom 4 og 8 diagnoser. «Allmensykepleie» 
er i mange tilfeller ikke nok i forhold til den kompleksiteten som nå utvikler seg blant 
pasienter i kommunen. Behov for noe spesialisering og videreutdanning innenfor områdene 
palliasjon, ernæring, diabetes, demens og psykiatri er nødvendige tiltak i utviklingen av 
kommunale helsetjenester. 

«Det store heltidsvalget» er et nasjonalt satsningsområde, hvor KS og fagorganisasjoner har 
underskrevet en erklæring om å arbeide med å redusere deltid og utvikle en heltidskultur i 
kommunesektoren. Vestby kommune jobber aktivt med dette gjennom sitt lokale prosjekt: 
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«Heltidskultur» En heltidskultur er avgjørende for å møte mangelen på helsepersonell og å 
bygge opp kompetanse og kvalitet for å sikre trygge tjenester hele døgnet.  

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet. Kommunene må klare å rekruttere den nødvendige 
kompetansen og samtidig mobilisere den kompetansen som er anskaffet eller utviklet. Det å 
satse på kompetanse styrker også omdømmet om å være attraktiv arbeidsplass. 

«Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for å kunne levere trygge og 
sikre helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Kunnskapsbasert praksis 
er en syntese av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbaser kunnskap og 
brukerkunnskap» (Omsorg2020) 

 

Ledelse 
Evnen til nyskapning og utvikling er nødvendig i møte med utfordringene. Det må legges til 
rette for at medarbeiderne kan løse oppgaver på nye måter. Det må tenkes nytt om 
organisering av tjenesten og fordeling av oppgaver ut fra kompetanse for å sikre kvalitet og 
effektivitet i tjenesten. Medarbeiderne må få brukt sin kompetanse. En viktig lederjobb er å 
sikre denne utviklingen og legge til rett for kontinuerlig forbedringsarbeid.  

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som 
leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. God ledelse av 
tjenestene er avgjørende for fortsatt å kunne levere gode tjenester i et samfunn og 
arbeidsliv i endring. Det må bygges en kultur for nyskapning og læring, godt arbeidsmiljø og 
høy etisk bevissthet.             

                       

Tjenester til mennesker med demenssykdom  
Eldreplanen skal ivareta alle diagnosegrupper, og alle satsingsområdene gjelder også for 
mennesker med demenssykdommer. Når vi likevel velger å nevne denne gruppen spesielt, er 
det fordi det er den største brukergruppen og en gruppe med behov for spesiell 
tilrettelegging knyttet til kognitiv funksjonsnedsettelse som for eksempel redusert 
hukommelse, svekket sykdomsinnsikt og orienteringsevne. 

I overkant av 80 % av de som har langtidsplass i sykehjem, har demenssykdom. 40 % av 

hjemmeboende tjenestemottakere over 70 år har demens. Ut fra dette kan det anslås at det 

er ca 71 000 personer med demens blant hjemmeboende tjenestemottakere og 

sykehjemsbeboere i Norge.  

Når en person får en demensdiagnose rammes ikke bare personen selv, men også ektefelle, 

barn, familie, venner, kolleger og annen omgangskrets berøres i større eller mindre grad. Det 

er i dag om lag 350 000 personer som er nære pårørende til en demenssyk.  Det blir hevdet 

at demens er den lidelsen der pårørendebelastningen er størst.  
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Tilbudet til yngre personer med demenssykdom og deres familier må få økt oppmerksomhet 
i kommende planperiode. De yngste personene med demenssykdommer opplever det ofte 
som en ekstrabelastning å bli plassert på institusjoner eller aktivitetstilbud rettet mot eldre.  

Personer med demens er svært sårbare overfor både fysiske og psykososiale forhold. 

 En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos 

personen selv og omgivelsene.  Åpenhet rundt diagnose kan være vanskelig.  

Det anses som en utfordring å komme i kontakt med personer med demens og deres 
pårørende i en tidlig fase. Det kommunale hjelpeapparatet ønsker tidlig kontakt for å 
gi nyttig informasjon og veiledning.  

 Sårbarhet kommer til syne gjennom at personer med demens ofte har vanskelig for å 
formidle sine egne behov, og at de også etter hvert kan ha problemer med å forstå 
behovene sine på samme måte som før. 

 Personer med demens kan mangle sultfølelse og glemmer å spise. Noen kan også ha 
dårlig tannstatus, kanskje fordi de ikke lenger husker eller klarer å ta hånd om dette.  

 Passivitet og tilbaketrekning kommer ofte tidlig i demensforløpet. Dette er ofte det 
første pårørende merker. Det kan ha sammenheng med flere forhold, men følelsen 
av å ikke mestre eller komme til kort er vanlig.  

 Som andre eldre mennesker står personer med demens ofte på en rekke medisiner. 
Hvis de får APSD-symptomer (psykologiske symptomer som vrangforestillinger, 
hallusinasjoner, depresjon, angst, apati, aggressiv adferd), er faren for å få 
foreskrevet enda flere medisiner stor. Eldre generelt, og personer med demens 
spesielt, er ekstra sårbare for medikamenter. Det betyr at de kan få alvorlige 
bivirkninger, også noe som kan forverre demenssykdommen. 

 Det er ikke uvanlig at personer med demens motsetter seg helsehjelp. Dette handler 
om at de ikke lenger ser egne behov, eller at de tror at de klarer seg selv når de ikke 
gjør det.  

 

Vestby kommune har en rekke tjenestetilbud til personer med kognitiv svikt og demens 
sykdom og til deres pårørende. 

• Råd, veiledning og bistand fra demenskoordinator 
• Utredning, diagnostisering og oppfølging av fastlege og hukommelsesteam  
• Pårørendeoppfølging gjennom: 

o Samtalegruppe - et lokalt månedlig tilbud for pårørende, ledes av 
fagpersonell. Bidrar til økt kunnskap om demens, samt opplevelse av sosial og 
følelsesmessig støtte. 

o Pårørendeskolen i Follo- et interkommunalt samarbeid, arrangeres to ganger 
per år. Tiltaket bidrar til kunnskap gjennom undervisning. Pårørende får bl.a. 
informasjon om hjelpeapparatet, lover og rettigheter. 

• Tilrettelagt dagtilbud for personer med demens, Randemstua dagsenter. 
• Velferdsteknologiske løsninger, bl.a. GPS-sporing, komfyrvakt og dørvarsler. 
• Aktivitetsvenn som rekrutteres gjennom Frivillighetssentralen, og mottar spesifikk 

opplæring av kommunens Hukommelsesteam.   
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• Sykehjemmet har 3 skjermede enheter, hvor tjenestene er bygget på prinsippene i 
miljøarbeid. Dette vil si metoder for å styrke egenmestring og kompensere for svikt 
slik at personer med demens kan opprettholde «den friske» funksjonsdelen. 

• Ikke alle personer med demens trenger skjerming, slik at mange lever sine liv i 
ordinære langtidsavdelinger på sykehjemmet. 

 

«Frivilligheten på laget» 
Frivilligsentralen Vestby har faste aktiviteter som 
åpen møteplass, yoga, tirsdagskafe, brukthandel 
og loppemarked. Vi over 60 har lokallag i hver 
grend, i tillegg er det aktive lag som 
kunstforening, DNT friluftsliv, petang, 
stavgrupper, historielag, seniordans, seilforening, 
Røde kors, Kiwanis, Lions. LHL, har mange 
medlemmer i Vestby, og flere treningsgrupper, 
for å nevne noe.  
«Sterk og stødig» er et treningstilbud for eldre 
som opplever utfordringer med styrke og balanse.  
«Sterk og stødig» er et lavterskeltilbud hvor 
frivillige eldre trener andre eldre med oppfølging 
av kommunale fysioterapeuter. 4 frivillige damer 
gjennomgikk våren 2018 et tredagerskurs i regi av 
Sterk og stødig sentralt, og har hver sin gruppe 
annenhver uke. Gruppene foregår i Vestby og i 
Son. 

Helse- og omsorgssektoren samarbeider med frivilligsentralen, og har gode erfaringer.  
Frivillige i frivilligsentralen bidrar blant annet med praktiske gjøremål i og utenfor bolig, som 
snømåking og plenklipping. Derimot har ikke hjemmetjenesten og frivilligsentralen ressurser 
til transport, kjøring og alle andre «snare» tjenester. Vi ser utfordringer med flere 
mellomledd ved bruk av frivillige, og at direkte kobling mellom mennesker kan forenkle 
samhandling og helsehjelp. Kommunen ønsker å bidra i opplæring av digitale verktøy og 
digital kompetanse. «Nyby» er en applikasjon og ett eksempel på direkte kobling mellom 
mennesker hvor de som har behov og de som kan bidra møtes. Kommunen og 
frivilligsentralen samarbeider på dette feltet.  

Både sykehjemmet og Stenløkka bo- og servicesenter har egne ressursgrupper i form av 
«Gledessprederen» og «Tiltakskomitéen» som står for et stort omfang av aktiviteter som 
underholdning, fester, turer og aktivitetssamlinger. Dette er uvurderlige tilskudd til å skape 
gode øyeblikk og sosiale stunder for beboere og pasienter. 
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Fremtidens eldreomsorg – strategiske innsatsområder 
 

Dimensjonering av omsorgsnivåene  
Kommunale omsorgstjenester er organisert i kategorier for omsorgsnivå, og fremstilles som 
trinn i en trapp. Det øverste trinnet er opphold i sykehjem og tilbys kun til de som har så 
stort hjelpebehov at det ikke dekkes gjennom andre kommunale pleie- og omsorgstilbud.  
Pasienter og brukere av omsorgstjenester skal få bo i eget hjem så lenge som mulig og 
bevege seg mellom trinnene i omsorgstrappen ut fra behov. Det legges vekt på den enkeltes 
egne ressurser, og hjelpen skal i hovedsak være hjelp til selvhjelp. God kvalitet i tilbudet på 
alle trinn i omsorgstrappen kan forhindre at brukere unødvendig raskt beveger seg oppover i 
nivåene. Rett anvendelse av omsorgsnivå er betinget av god tverrfaglig samhandling og 
koordinering av tjenestene. Vurderingen ved tjenestetildeling vil være i endring når ny 
teknologi og nye arbeidsmåter tas i bruk. Det må sikres god utnyttelse av de kommunale 
ressursene i sammenheng med brukerens egne ressurser.  

 

 

 
 

Utbygging  
For å kunne håndtere den demografiske utviklingen er det en forutsetning at det satses på 
hjemmetjenester samtidig med en gradvis reduksjon i dekningsgrad for institusjonsplasser. 
Dersom nåværende dekningsgrad for institusjonsplasser videreføres, vil dette innebære at 
langt færre vil motta tjenester innenfor tilsvarende økonomiske rammer fremover. Det 
ligger fortsatt mye potensial i å bygge ut hjemmetjenestene slik at differansen mellom 

Omsorgstrapp

Nivå 4: Langtidsopphold i institusjon

Nivå 3: Korttidsopphold institusjon:

Utredning/behandling, rehabilitering, avlastning

Nivå 2: Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Nivå 1: Helsehjelp i hjemmet (psykisk helse / hjemmesykepleie),

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Støttekontakt, avlastning, BPA

Omsorgslønn, dagstilbud

Praktisk bistand - opplæring,

Hverdagsrehabilitering

Trygghetsalarm, matombringing,

Hjelpemidler/velferdsteknologi

Endring i funksjonsnivå

Nivå 0: Grunnmuren - "Ansvar for eget liv"

- Folkehelsearbeid og forebyggende arbeid Prinsipp i omsorgstrappa:

- Div. aktivitetstilbud/aktivitetssetre (felleskap) - Mestring / forebygging

- Frivillige - Individuell tilpasning

- Tilrettelegging av bolig- universell utforming - Laveste effektive omsorgsnivå

- Familie / pårørende ("Familieråd") - Bruker kan være på flere trinn i 

- Fastleger, fysioterpai, ergoterapi, m.m. trappa samtidig.
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ressursene kommunen bruker på å gi tilbud i hjemmet og kostnadene ved et 
institusjonsopphold utlignes. Svaret er ikke lenger ensbetydende med bygging av flere 
sykehjemsplasser. Omsorgsboliger med heldøgns bemanning og andre tilpassede boformer 
må ligge til grunn for utvikling og etablering av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. 
Bruk av korttidsplasser har en sentral funksjon for å få til en god pasientstrøm. 
«Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» menes boliger som er 
tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- og 
assistansebehov døgnet rundt. Beboeren må ved hjelp av tilkallingsmuligheter, som for 
eksempel velferdsteknologiske innretninger, trygghetsalarm, snoralarm eller lignende kunne 
få kontakt og bistand fra egnet personell, med tilsvarende responstid som vedkommende 
ville fått på sykehjem. Tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det tilsynet som ville 
blitt gitt dersom vedkommende hadde vært innlagt på institusjon.» (Prop. 99 L (2015-2016) 
pkt. 5.4) 

Slik kan vi få sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem. 
Sykehjem og omsorgsboliger overlapper delvis hverandre som botilbud til eldre med 
omfattende og store bistandsbehov. Omsorgsboligene brukes imidlertid til flere 
brukergrupper og fungerer mer fleksibelt både med hensyn til beboernes alder, diagnose og 
funksjonshemming. De er også bedre tilrettelagt for familie og pårørende. Kanskje er det 
denne fleksibiliteten som gjør at mange kommuner har valgt å satse på omsorgsbolig både 
som supplement og alternativ til mer tradisjonelle sykehjem. Det er lettere å bruke 
omsorgsboliger som sykehjem enn sykehjem som omsorgsboliger. Skillet mellom 
"institusjon" og "bolig" er nedfelt i lovverk og betalingsordninger, i tjenestenes organisering, 
og til dels også i byggenes fysiske utforming. 

Skal dette være brukernes omsorgstjeneste og dekke deres ulike behov, krever det et 
mangfold av løsninger. “Det nye sykehjemmet” ser derfor ikke lenger ut som et tradisjonelt 
sykehjem med store avdelinger og like rom i mange etasjer med lange korridorer. 
Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra brukernes behov, og ha en mer 
fleksibel utforming. Det innebærer å ta med det beste fra de to ulike tradisjonene og bygge 
morgendagens løsninger på noen grunnleggende prinsipper:  

 «Smått er godt». Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle 
institusjonsløsninger.  

• Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 
knyttes til den enkeltes behov.  

• Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle 
bygg med helse- og omsorgsformål.  

• Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle 
nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) 
innenfor privatarealet, tilrettelagt både for beboer og pårørende.  

• En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 
tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning.  

 (Meld. St. 29, s. 26-42 (2012-2013) og NOU 2011:11))  



14 
Eldreplan, Vestby kommune, 2019 – 2039 
 

Et generasjonsskifte? 
Det kan virke som vi er i et generasjonsskifte mellom nåtidens og fremtidens eldre når det 
gjelder ønskede boformer. Fremtidens eldre er mer opptatt av å bo i lettstelte hjem, og er 
mer vant til å betale for varer og tjenester. Mange har bedre pensjoner etter et langt 
arbeidsliv. Dette vil bety at mange selv tar ansvar for hvordan boligutformingen skal være for 
å kunne leve hele livet i eget hjem uten bistand fra kommunen på dette området. Dette kan 
på sikt være med på å bremse behov for kommunal omsorgsboligutbygging. 

 

Individ og samfunn – «Ansvar for eget liv» 
Vestby kommunene vil stå i stadig sterkere prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre 
helsefremmende og forebyggende arbeid samtidig som man skal ivareta tyngre 
behandlingsoppgaver og personellintensive helsetjenester. Gitt de utfordringer som 
helsetjenesten står overfor vil det bli en viktigere del av helsepolitikken å legge til rette for 
det ansvar som befolkningen må ta for egen helse. Kommunen bør ha en større rolle i å 
gjøre tilgjengelig kunnskap på levevanefeltet. Innbyggere kan i de fleste livsfaser selv ivareta 
egne behov og innhente kunnskap om hva som er en sunn og god livsstil. I møte med 
utfordringer har mange de ressurser som trengs for å ivareta egen helse, blant annet med 
hjelp fra sine nærmeste og sin fastlege.    

 
 
Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads 

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

 Innføring av familierådslag: For å legge til rette for at helse- og omsorgstjenestene i 
større grad involverer familie og nettverk bør tjenestene i større grad bruke 
virkningsfull nettverksmetodikk som for eksempel familierådslag. Tanken bak 
familierådslaget er at den «utvidede» familien har kunnskap og ressurser som vil 
gjøre dem bedre i stand til å bistå den enkelte pasient/bruker enn det helse- og 
omsorgstjenestene kan. Dette er en utprøvd metodikk som benyttes både innenfor 
skole, helse og barnevern. 

 

Tjenesteutvikling 
Helse- og omsorgstjenestene er på vei til å bevege seg bort fra et mottakerperspektiv til en 
mer aktiv pasient- og brukerrolle. Dette innebærer at folks dagligliv og egne ønsker, behov 
og mål, legges til grunn for tjenesteutformingen. For å sikre en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste i framtiden er det behov for faglig omstilling med endret kompetanse, nye 
arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Faglig omstilling i tjenestene er blant annet 
knyttet til sterkere vektlegging av mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, 
aktivisering, nettverksarbeid, miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige, og innføring 
av velferdsteknologi. I tillegg skal den medisinskfaglige oppfølgingen av helse- og 
omsorgstjenestens pasienter og brukere videreutvikles. Systematisk 
kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal i større grad settes på dagsorden for 
bedre planlegging og utvikling av en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. 
 

 

Ledelse 
Skal kommunesektoren fylle rollen som aktiv samfunnsbygger på de ulike 
samhandlingsarenaene og ikke minst i feltet mellom politikk, administrasjon og befolkning, 
stilles det store krav til lederskapet. Det krever en ledelse som evner å skape arenaer for 
kunnskapsdeling, arenaer som er preget av forståelse for ulikhet i roller, av gjensidig respekt, 
tillit og aksept for løsninger. Ledelsen må formidle kommunens egenart, kvaliteter og 
muligheter slik at kommunen oppfattes som en attraktiv samarbeidspartner. Ikke minst 
stiller det krav til at den administrative ledelsen behersker både rollen som rådgiver for 
folkevalgte organer og som leder av samfunnsutviklingen og kommunesektorens 
tjenesteproduksjon. Fremtidens ledere må ha evne til å balansere kryssende krav og 
forventninger og samtidig være tydelig og kunne angi en retning for organisasjonen. Ledere 
vil i økende grad ha ansvaret for å tilrettelegge for gode prioriteringsdiskusjoner og 
iverksetting av prioritering. 
 

Strategiske innsatsområder 

 Organisasjonsutvikling som tar utgangspunkt i hovedutfordringene kommunen skal 

løse i fremtiden slik at organisasjonskultur og ledelse er tilpasset oppdraget 

 Regionsamarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold 
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 Kompetanseutvikling rettet mot tilrettelegging og ledelse av prioriteringsdiskusjoner, 

beslutningstaking og gjennomføring av prioriteringer 

Kompetanse 
Stortingsmelding 29 angir at for å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste med god kvalitet i 
framtida er det nødvendig med faglig omstilling i omsorgstjenestene. Omstillingen 
innebærer endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. 
Den faglige omstillingen er først og fremst knyttet til sterkere vektlegging av rehabilitering, 
tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende og 
frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg skal det legges til rette for å 
videreutvikle kompetansen på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kompetanse- 
og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015, skal bidra til å sikre tilstrekkelig, stabil og 
kompetent bemanning i omsorgssektoren. For å heve det faglige kompetansenivået i 
omsorgstjenestene, er det ønsket å øke andelen personell med høgskoleutdanning og legge 
til rette for internopplæring. Videre er det ønskelig å skape større bredde, med flere 
faggrupper og økt vekt på tverrfaglig arbeid. Det er også ønskelig å styrke 
omsorgstjenestenes eget kunnskapsgrunnlag gjennom forskning og kunnskapsspredning i 
denne forbindelse.  
 
Høy gjennomsnittsalder og små stillingsstørrelser i eksisterende kompetansebeholdning i 
Vestby kan på noen områder gi grunnlag for bekymring. Dette er forhold som har betydning 
for kommunens valg av rekrutteringsstrategi og iverksetting av tiltak som kan møte 
kompetansebehovet fremover. Sektoren trenger oversikt over hele sin 
kompetansebeholdning for å lykkes med en strategisk utnyttelse, kombinert med 
nyrekruttering. Kommunen har iverksatt prosjekt «Heltidskultur» for å vurdere kompetanse, 
kvalitet og arbeidstidsordninger opp mot oppgaver som skal løses i driften. 
ANTALL ÅRSVERK 
Når det gjelder volum er det imidlertid ingen tvil om at behovet for årsverk i pleie- og 
omsorgssektoren bør økes betydelig. Det vil på ingen måte kunne oppfylles uten at det 
utvikles ny metodikk og andre, mindre personellintensive måter å løse oppgavene på enn i 
dag. Med økende volum og kompleksitet, vakt- eller beredskapsordninger for 
sykehjemmene, samling av rulleringsplasser og en forventet økning i bruk av korttidsopphold 
i sykehjem, vil det være behov for å styrke den medisinskfaglige kompetansen fremover. 
Vestby kommune har en lavere dekningsgrad når det gjelder legetjenesten ved sykehjem 
enn kommuner en sammenlikner seg med, jfr. utfordringsbildet i handlingsprogrammet for 
Vestby kommune, 2019-2022. 
 

 

Behov for nye metodiske tilnærminger og kompetanse 
Behovet for koordinering av tverrfaglig innsats vil øke. Dette gjelder både i det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet og i det kurative arbeidet rettet mot stadig mer 
komplekse helsetilstander. Hverdagsrehabilitering er blitt et viktig virkemiddel for å oppnå 
større grad av selvhjulpenhet hos brukere som har behov for rehabilitering. Denne 
arbeidsformen og større krav til kompetanse i behovskartlegging og selve 
rehabiliteringsprosessen, tilsier at det vil være behov for flere ergo- og fysioterapeuter i 
kommune-helsetjenesten. Dette gjelder også innenfor institusjonstjenesten som vil trenge 
økt tverrfaglighet ettersom sykdomsbildet blir stadig mer sammensatt. Det vil også bli behov 
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for personell som kan drive lærings- og mestringsarbeid rettet mot store brukergrupper. I 
forbindelse med faglig utviklingsarbeid rettet mot store brukergrupper som eksempelvis 
eldre med kognitiv svikt, må behovet for nye/endrede faglige tilnærminger også vurderes.  
Fra tid til annen blir kommunen kontaktet av leverandører som er interessert i å etablere og 
selge oss tjenester og plasser. Dette er ofte spesialiserte plasser innenfor f.eks. 
rehabilitering, palliasjon, mm. Dette ønsker kommunen å utvikle og beholde selv for å 
videreutvikle kunnskapsbasert praksis og kvalitet for på denne måten å opprettholde 
interessante fagmiljøer slik at vi ikke utarmer kommunen på kompetanse og ressurser. 

 

Strategiske innsatsområder: 

 Strategisk kompetanseplanlegging, strategisk samhandling om rekruttering og 

utvikling av nye metoder og teknologi 

 Arbeidsgiverpolitikk som sikrer bærekraftig rekruttering og intern 

kompetanseutvikling 

 Samhandling med utdanningsinstitusjoner og kompetansesentra med tanke på 

innhold og dimensjonering av etterspurte utdanninger 

 Strategi vedrørende lærlingeplasser og behovstilpassede lærlingeløp (volum og 

kvalitet) 

 IKT systemer som gir pålitelig grunnlagsmateriell for framskrivinger og strategiske 

vurderinger med hensyn til kompetansesammensetning og rekruttering 

 
 

Demensomsorgen 
Vestby kommune jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudene til personer med demens, og 
har allerede iverksatt mange tilbud og tjenesteområder.  

Utfordringene nå er at flere personer med demens rammes av personlighetsendringer og til 
dels utfordrende adferd. Vestby har ikke tilbud til denne gruppen personer med demens, og 
kjøper plasser utfor kommunen. Det må derfor vurderes om, hvordan og når det er 
hensiktsmessig å opprette slike plasser i kommunen. 

 

Strategiske innsatsområder:  

 Tidlig diagnostisering 
• Informasjon og opplæring til personer med demens og deres pårørende 
• Systematisk oppfølging av personer med demens som bor i hjemmet 
• Mer differensiert- og tilpasset tilbud rettet mot yngre personer med demens 
• Avlastningstilbud for pårørende i hjemmet 
• Ta i bruk velferdsteknologi tidligst mulig i sykdomsutviklingen 
• Økt kompetanse om demens gjennomgående i hele sektoren 
• Justeringer av heldøgns plasser, evt. etablering av flere skjermede plasser 
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Velferdsteknologi 
Vestby kommune er i ferd med å implementere velferdsteknologiske løsninger. Innføringen 
har følgende hovedmål:  
Vestby kommune skal benytte velferdsteknologi som bidrar til at brukere kan bo lenger 
hjemme og være en ressurs i eget liv 
 
-med delmål:  
• Velferdsteknologiske satsninger skal være en integrert del av tjenestene innen 2020. 
• Velferdsteknologiske satsninger skal bidra til å bruke ressursene vi har på mer 
hensiktsmessige måter, og ta i bruk andre ressurser enn vi gjør i dag. De kommunale 
tjenestene skal kvalitetsforbedres.  
• Brukerperspektivet står sentralt i arbeidet med velferdsteknologi og 
tjenesteinnovasjon. Det skal tilrettelegges for økt mestring for tjenestemottakerne.   
• Forebygge funksjonsnedsettelse og skade. 
 

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og 
Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger: 

 Lokaliseringsteknologi. Varslings- og lokaliserings-teknologi (GPS) synes særlig aktuelt 

som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen 

kognitiv svikt. GPS-løsningene gjør det mulig å lokalisere bærer av GPS-enheten ved 

behov. Kommunens hukommelsesteam har kunnskap om bruk av 
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lokaliseringsteknologi og kan rådgi brukere og pårørende om anskaffelse av 

lokaliseringsteknologi. Slike løsninger bør alltid tilbys i nært samspill med pårørende. 

 Elektronisk medisineringsstøtte. Dette omfatter både elektroniske 

multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor pillene legges manuelt 

inn i en «karusell» med kamre. Elektronisk medisineringsstøtte innebærer bruk av 

elektroniske medisindispensere som varsler via lys og lyd etter forhåndsinnstilte 

tidspunkt når medisinen skal tas. De registrerer om bruker tar medisinen ut av 

dispenseren og sender varsel til helsepersonell via mobilnettet dersom medisinen 

ikke tas ut.  

 Elektronisk dørlås (e-lås) er et nøkkelfritt låssystem som i velferdsteknologisk 

sammenheng installeres på ytterdør hos innbyggere som mottar hjemmetjenester. 

Døren kan åpnes av en applikasjon i den ansattes tjenestemobil. Formålet er å 

effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerhet ved at nøkler ikke blir 

borte. 

 Digitalt tilsyn. Mulighetene for å innføre digitalt tilsyn bør vurderes som en del av 

tjenestetilbudet til både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Digitalt tilsyn, 

eller passiv varslingsteknologi, innebærer en eller flere sensorer som utløser varsler 

til tjenesten ved for eksempel bevegelse, passering, fravær fra seng, fall og lignende. 

Digitalt tilsyn kan også innebære bruk av kamera etter avtale med bruker/pårørende, 

der det er hensiktsmessig for å gi en tilstrekkelig trygg tjeneste. Digitalt tilsyn synes 

særlig aktuelt som tilbud til personer med kognitiv svikt, for å begrense 

konsekvensene av uønsket «vandring» på natt, både i institusjonsbasert omsorg og 

hjemmebaserte tjenester. Undersøkelser som er utført i forbindelse med digitalt 

tilsyn viser at tjenestemottaker har fått mindre forstyrrelser og bedre søvnkvalitet 

ved bruk av digitalt tilsyn. Som følge av redusert tidsbruk på utilsiktede tilsyn og 

transport har flere kommuner som har prøvd ut digitalt tilsyn fått økt 

omsorgskapasitet ved at de gir tjenester til flere med samme bemanning. Flere 

kommuner har også sett positiv effekt i habiliteringstjenesten hos beboere som 

ønsker færre fysiske tilsyn. 

 Nytt pasientvarslingssystem sykehjemmet og Solhøy. Beboerrommene skal utstyres 

med sensorteknologi/ digitalt tilsyn for passiv varsling, og alarmknapp, snortrekk eller 

trygghetsalarm som muliggjør aktiv varsling av pasienten selv. Varslene bør gå rett til 

mobil enhet hos de ansatte i tjenesten. For noen kan det være aktuelt med enheter 

for toveis talefunksjon slik at det kan kommuniseres mellom ansatte og beboer. 

 Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester. 

 Digitale trygghetsalarmer. Digitale trygghetsalarmer regnes nå som standard  

 
 
 

Strategiske innsatsområder: 

 Bruk av teknologi i helse og omsorgstjenestene krever at ansatte må jobbe på nye 
måter. Det et behov for et faglig omstillingsarbeid, der tjenester og arbeidsprosesser 
må organiseres på nye måter.  

 



20 
Eldreplan, Vestby kommune, 2019 – 2039 
 

Frivillighet 
Frivillig aktivitet kan også i seg selv være helsefremmende, blant annet gjennom å motvirke 
ensomhet, etablere nettverk og gi mestring, kulturopplevelser og fysisk aktivitet. Det er et 
mål om å legge til rette for økt deltakelse i alle typer frivillighet og frivillige organisasjoner. 
Helse- og omsorgssektoren har et stort behov for, og potensial for, å ta i bruk samfunnets 
samlede ressurser for å beholde og utvikle tjenestene: Ressursene som ligger hos brukerne 
selv, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet. 

 

 

 

 

Vestby kommune, 09.10.2018 
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