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0 Innledning 
Denne planen skal angi de overordnede strategiene for hvordan helse- og omsorgssektoren i Hol 

kommune skal møte de utfordringene som forventes i de kommende årene. 

I møte med omsorgsutfordringene i framtiden, blir det nødvendig å gjøre mer enn å utvide eller 

effektivisere dagens tjenestenivå, basert på demografi og endring i befolkningens behov. Kommunen 

får flere oppgaver som skal utføres av færre personer, må derfor utrede alternativer løsninger, ta i 

bruk ny teknologi og trekke inn andre aktører.1 I tillegg vil kommunen gjennom sine strategier og 

tiltak, arbeide for å begrense behovet for helsetjenester. 

0.1 Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 27.09.12 en kommunal planstrategi 2012-2016, som sier at det skal 

utarbeides en kommunedelplan for helse- og omsorg i valgperioden. Dette ble presisert i K-sak 

95/14. 

0.2 Formål 

Formålet for Kommunedelplanen for helse og omsorg er å2: 

 Sikre at alle som bor og oppholder seg i Hol kommune, får dekket sine behov for helse og 

omsorgstjenester. 

 Sikre at kommunestyrets strategiske føringer for å oppnå dette blir ivaretatt. 

 Sikre at kommunen møter framtidas utfordringer og behov på en god måte.  

 Sikre at utviklingen på området, med tanke på forebygging og utvikling av helsetilstanden i 

befolkningen, er bærekraftig i forhold til økonomi og personell.  

 Bevare, fremme og forbedre befolkningens helse, gjennom forebygging og folkehelsetiltak. 

 Sikre at tjenester ytes på en koordinert måte, på tvers av tjenester, etater og 

forvaltningsnivåer, og at innbyggerne med helseutfordringer derved sikres gode forløp. 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal angi målsettinger for det tjenestetilbudet som gis av 

Helse- og sosialetaten og av Hol kommune som helhet. Dette vil inkludere andre sektorer og 

samfunnsområder, som folkehelse, oppvekst, kultur og fritid, bolig, bygg og eiendom, frivillig sektor 

og næringsliv. Felles innsatsområder og ansvar skal synliggjøres. Det kan bli avdekket behov for nye 

temaplaner i planprosessen. 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal bidra til å sikre gode pasientforløp, gjennom å: 

 Fremme helhetstenking – i og med at man skal se ulike pasientgrupper og ulike 

behandlingstilbud og tjenester fra ulike deler av kommunen i sammenheng. 

 Styre ressursene til de områdene der de gir mest mulig nytte. 

0.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer 

Kommunedelplan for helse og omsorg utarbeides for perioden 2016-2027. Overordnede mål og 

strategier blir hentet fra kommuneplanens samfunnsdel og tidligere utarbeidde planer, sammenholdt 

med relevante statlige føringer gitt i stortingsmeldinger og regjeringens planer.  

                                                           

1 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, del 3 
2 Fire første kulepunkt er angitt i planprogrammet. De to siste er kommet til under arbeidet med planen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
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Ut fra dette vil det utarbeides egne konkrete mål og strategier for Hol kommune som helhet og for 

helse og sosialetaten spesielt. 

Kommunedelplan er nivået mellom kommuneplanens samfunnsdel og kommunens 

handlingsprogram. Kommunedelplanen skal utdype verdier og mål i kommuneplanen og gi 

langsiktige målformuleringer for etaten. I tillegg skal delplanen gi konkrete strategiformuleringer, 

mens konkrete tiltak skal inngå i Handlingsprogrammet og i ev. tema- eller fagplaner. Sistnevnte er 

planer på fagområder der det gis spesifikke statlige føringer, eller hvor det, av ulike årsaker, er behov 

for en spesiell innsats. Det vil også være behov for konkrete planer innen spesifikke områder som er 

nødvendige for å oppfylle Kommunedelplanen sine målsettinger, f.eks. årlige kompetanseplaner.  

Følgende planer vil bli erstattet av Kommunedelplan for Helse og omsorg: 

 Overordnet plan for pleie- og omsorgstjenesten 2013-24. 

 Plan for psykisk helse 2014-17. 

 Plan for legetjenesten 2014-17. 

 Plan for rehabilitering. Forventes ferdigstilt i løpet av 2015. 

 Den kulturelle pilleesken 

0.4 Kommuneplan for Hol, Samfunnsdelen, gjelder for perioden 2010-2022.  

Kommuneplan 2010-2022, Samfunnsdelen, kap. 4.9 Helse og omsorg, angir strategier innen følgende 

områder: 

 Forebygging, brukermedvirkning og beredskap 

 Behandling og rehabilitering 

 Omsorg 

 Fagpersonell, rekruttering og samarbeid 

Se Kommuneplanen for utdypende informasjon 

0.5 Nasjonale føringer 

Helsedirektoratet utgir årlig rundskrivet Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og 

omsorgsområdet. Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og 

omsorgsområdet for det aktuelle året. Rundskrivet vil være førende for handlingsprogrammet. 

Andre viktige dokument som beskriver myndighetenes føringer: 

 St. 29 (2012-13) Morgendagens omsorg (Omsorgsmeldinga) 

 St. 26 (2014-15) Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Primærhelsemeldinga) 

 Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. 

 St. 19 (2014-15) Folkehelsemeldinga - Mestring og muligheter. 

Det som beskrives her, er utfordringer og løsninger på nasjonalt plan. En del av det er overførbart 

direkte til vår kommune, men på mange områder avviker Hol kommune fra det som gjelder for 

landet som helhet. 

0.5.1 Sentrale føringer 

Følgende forhold er sentrale og gjennomgående i dokumentene fra myndighetene: 

 Det skal legges vekt på helhetlige pasientforløp. 

 Det fordres mer involvering av brukerne i utformingen av tjenestene 

 Det må legges stor vekt på involvering av frivillige og pårørende i utføring av tjenester 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-prioriteringer-pa-helse-og-omsorgsomradet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-mal-og-prioriteringer-pa-helse-og-omsorgsomradet
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf
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 Det kreves nytenking og innovasjon i forhold til: 

o Teknologi 

o Boformer 

o Organisering 

o Tjenester 

 Folkehelsemeldinga har stort fokus på et mer helsefremmende samfunn, der det skal være 

lett å ta valg som ivaretar helsa og som motvirker helseforskjeller i befolkningen. 

0.5.2 Aktuelle lover og forskrifter 

Disse lovene er relevante i dette arbeidet: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Pasient- og brukerrettighetsloven 

 Helsepersonelloven 

 Folkehelseloven 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 Opplæringslova (§ 15-5) 

 Barnevernloven (§3-2a) 

 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (§15) 

 Sosialtjenesteloven §§ 28 og 33 

0.6 Brukere av helse- og omsorgstjenester 

I utgangspunktet er helse- og omsorgstjenestene til for hele befolkningen – i alle aldre, friske og syke. 

De som er friske har lite behov for kurative tjenester, mens kommunen må holde fokus også på de 

forholdene som bidrar til å styrke helsen, og til å holde befolkningen friske. 

Primærhelsemeldinga3 deler forenklet inn brukerne av helse- og omsorgstjenestene i tre grupper: 

1. Brukere som er friske og brukere som har en enkelt, ikke kompleks sykdom/tilstand. Disse 
har i utgangspunktet ikke helseproblem og er friske, og de blir friske igjen etter 
sykdom/skade. 

2. Brukere med en kompleks sykdom/tilstand eller flere samtidige lidelser/problemer, men som 
er selvhjulpne og oftest i arbeid. Alvorlig, men forbigående tilstand. 
Disse har begrensede, men varige helseplager, og klarer å opprettholde «et vanlig liv» på 
tross av dette. 

3. De med de mest sammensatte og komplekse behovene, oftest brukere av 
hjemmetjenester/beboere i omsorgsbolig eller institusjon. Se kapittel 3.2.2. 

I dag brukes størstedelen av ressursene til sistnevnte gruppe, til tross for at de utgjør en liten andel 

av befolkningen. 

0.7 Avgrensinger og definisjoner 

I denne planen legger vi til grunn disse definisjonene hentet fra pasient- og brukerrettighetslovens 

§ 1-3: 

a) pasient: en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om 

helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle; 

                                                           

3 St. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 15 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§15-5
http://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§3-2a
http://lovdata.no/lov/2006-06-16-20/§15
http://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/§28
http://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/§33
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
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c) helsehjelp: handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 

rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell; 

d) helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og 

omsorgstjenester; 

e) helsepersonell: personer som nevnt i lov om helsepersonell § 3; 

f) bruker: en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og 

omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp etter bokstav c. 

Heldøgns omsorgsplasser: Bolig for de som har varige behov for kontinuerlig hjelp og/eller tilsyn for å 

kunne ta hånd om seg selv. Kommunen har tildelingsrett, og boligene tildeles med vedtak til de som 

har konkrete behov. Omfatter både sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns omsorg. 

Folkehelse: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 

beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 

påvirker helsen.4 

Definisjonen avgrenser folkehelsearbeid fra behandling av syke i helsetjenesten. Folkehelsearbeid 

omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Det 

omfatter heller ikke habilitering/rehabilitering. 

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 

hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for 

å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.5  

Habiliteringsbegrepet benyttes om prosesser rettet mot personer med medfødt eller tidlig ervervet 

sykdom eller skade, mens rehabilitering handler om å gjenvinne fysisk, mental eller sosial 

funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.  

Koordinering benyttes om prosesser der ulike typer fagfolk og instanser samhandler på tvers av fag, 

avdelinger, etater og nivåer, til beste for pasienten eller brukeren. En eller flere parter sammen, tar 

ansvaret for at samhandlingen oppleves som helhetlig. 

1 Overordna utfordringer 
Vi legger til grunn følgende hovedutfordringer for helse- og omsorgstjenestene i årene framover: 

 Befolkningssammensetningen endrer seg. Det blir flere eldre i forhold til antall innbyggere i 
yrkesaktiv alder. 

 Kommunen må gi tjenester til flere personer med mer sammensatte og alvorlige lidelser. 

 Det er en utfordring å få til helhetlige pasientforløp og koordinerte tjenester innad i kommunen, 
men også mellom nivåene i helsevesenet.  

 Kommunens økonomi er under press, samtidig som oppgavene for helse og omsorgssektoren 
vokser. Et viktig fokusområde vil derfor være effektiv utnyttelse av ressursene. 

 Endring fra behandling til forebygging.  
For å se resultater av forebyggende arbeid lønner det seg å starte så tidlig som mulig, med barn 
og unge, og det er viktig å involvere hele samfunnet. Lykkes man med det forebyggende 
arbeidet, vil dette kunne frigjøre ressurser til de med størst behov for tjenester. 

                                                           

4 Folkehelseloven 
5 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§3
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Det må forventes økt behov for tjenester til personer som ikke er fastboende i Hol kommune,
både som følge av en økt tilstrømming av turister og med bakgrunn i at det er bygd man ge
fritidsboliger med høy standard, som tillater personer med helsesvikt «å dra på hytta».

1.1 Befolkningsutvikling

T all ene som brukes her, er hentet ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , «ved middels nasjonal vekst».

Alderssammensetning
I planperioden er det totale antallet innbyggere i Hol kommune forventet å være uendret på ca 4450
innbyggere , mens alderssammensetning vil endre seg betydelig .

Hol kommune har allerede en
relativ «gammel» befolkning
sammenliknet med lands -
gjennom snittet, og a n delen
eldre i befolkningen øker. Det
forvente s at folketallet vil væ -
re omtrent uendret fram til
2040. Med sta bil be folk ning
og økning i antall eldre med
hjelpe behov, betyr det at vi
får færre unge i befolk ning en,
og dermed færre til å yte om -
sorgen som trengs. I dag er

det nesten 11 innbyggere i aldersgruppa 20 - 66 år pr innbygger i alder over 80 år. I 2040 v il dette tall -
et være 5. M ed den utvikling SSB skisserer , vil man i 2040 ha halvparten så mange til å yte tjenester
for hver «eldre» innbygger. Disse endringene vil påvirke behovet for helse - og omsorgstjenester og
hvordan kommunen kan ha mulighet til å lø se utfordringene.

Vi kan også gå ut fra at helseutfordringene blir mer sammensatte og mer utfordrende med økende
alder . Dette vil sannsynligvis føre til et økt ressursbehov for de fleste av avdelingene innen helse - og
omsorgstjenestene.

Dødelighet
Statistikken beskriver en forventet «demo grafisk sett stabil peri ode» fram til 2020 , der man ikke ser
for seg en øk ning i antall inn byggere over 80 år. Man har derfor antatt at man har noen år på seg for
å forberede seg på «eldrebølgen» som skulle komm et fra ca. 2020. Denne oppfatningen blir utfordret
av at dødeligheten reduseres ved flere sykdommer, og så i de eldste aldersgruppene, noe som er med
på å gj ø r e behovet for omsorgstiltak større enn det som før var forventet.

Demens
En stor utfordring for he lse - og omsorgstjenestene er p ersoner med ervervede skader eller syk dom -
mer som er så alvorlige at de vil ha vanskelig for å klare seg selv uten omfattende hjelp eller omsorg.
Her inngår bl.a. alvorlig demenssykdom.

Det er vanskelig å forutse hvor dan endring er i befolknings sam men setningen vil påvirke behovet for
tjenester. Dette vil i stor grad være av hengig av hvor godt den eldre del av befolkningen «be var er
helsa». En del sykdommer kan forventes å øke ved økende alder i befolkningen. Et eksempe l er
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Antall innbyggere 20 - 67 år pr innbygger >80 år

Hol Landet

Figur 1 - F orventet antall innbyggere i alderen 20 - 67 år pr innbygger over 80 år i Hol,
sammenliknet med landet som helhet .
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demens lidelser, som kan for ventes å øke proporsjonalt med økningen i levealder. Rapporten
Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens6 anslår at i 2030 vil antall personer med demens til svare
2 % av befolkningen . Hvis man går ut fra at det i Hol kommun e vil være 44 5 0 innbyggere , så vil 2 %
utgjøre 8 9 personer med demens. Det vil bety en betydelig økning i antall fra i dag.

Dette kan gi flere følger:
A. Uti lstr ekkelig kapasitet i tjene -

stene, dersom oppgavene skal
løses på samme måte som i dag.

B. Det må jobbe mange nok per soner
med høy nok kompetanse innen
helse - og omsorgsfagene som kan
yte denne omsorgen.

C. Det vil bli behov for større
involvering av pårørende og
frivillige.

D. Å skaffe tilstrekkelig med boliger
som egner seg til brukergruppa,
der det kan ytes omsorg på riktig
nivå og med riktig innhold
(sykehjem, omsorgsboliger).

1.2 Flere personer med mer sammensatte og alvorlige tilstander

Kommunen er forpliktet til å ta hånd om flere personer med større hjelpebehov enn tidligere. Dette
henger sammen med at liggetiden på sykehus er redusert og at kommunen må ta hånd om flere
pasienter med sammensatte og store behov .

1.2.1 Liggetid på sykehus
Hol ligger lavt når det gjelder antall innleggelser og liggetid på sykehus, sammenliknet med
landsgjennomsnittet . Dette gjelder særlig i de eldre aldersgruppene. Gjennomsnittlig liggetid for en
pasient på sykehus (tall fra NIBR, angir landsgjennomsnitt) har gått ned , noe som påvirker
belastningen på de kommunale helsetjenestene. I følge tilgjengelig statistikk har den gått betydelig
ned:
1980 .......... 10,0 d øgn
2000 ............ 5,6 døgn
2005 ............ 5,1 døgn
2008 ............ 4,7 døgn
2014 ............ 4,5 døgn
Tallet vil variere, ut fra hvordan man regner. Det viktige er at den tida en pasient er lagt inn på
sykehus er betydelig redusert. I følge opplysninger fra Ringerike Sykehus fortsetter den
gjennom snittlige liggetida å gå ned (i aug. 2015 skal den ha vært 3,2 døgn) .

En redusert liggetid vil erfaringsmessig føre til at de pasienter som skrives ut fra sykehus har større
behov for oppfølging fra kommunen. Dette er med på å forme kravene som stilles til tjenestene, i og
med at det først og fremst fører til behov for personell med mer spesialisert kompetanse.

6 Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) kortversjon November 2015
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Figur 2 - Utviklingen i antall personer med demenssykdom, basert på dagens
forekomst av personer over 75 år med demenssykdom i Hol kommune, koblet
til forventet utvikling i alderssammensetning av befolkningen

http://www.sykehuset-innlandet.no/fagfolk_/forskning_/alderpsykiatrisk-forskningssenter_/Sider/2015-redic.aspx
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1.2.2 Personer med sammensatte og store behov 

Dette er en liten gruppe innbyggere som kommunen tidligere ikke hadde det daglige ansvaret for, da 

de ble tatt hånd om av andre instanser, f.eks. spesialskoler, ulike bo- eller langtidsinstitusjoner eller 

andre botiltak. Disse brukerne har nå kommunen det daglige ansvaret for, og spesialistene gir nå 

tjenester til kommunen i form av veiledning og oppfølging. Habiliteringstjenesten, BUP, RVTS7, 

Frambu og andre kompetansesenter er eksempler på dette. I en liten kommune vil forekomsten av 

og behovet for dette variere over tid. 

Dette er en gruppe som ved riktig og tilstrekkelig innsats vil kunne få gode muligheter for et godt liv. 

Det er et mål at de skal ha «… mulighet til å leve et aktivt og godt liv, til tross for sykdom, problemer 

og funksjonstap»8. 

Dette kan være personer i alle aldre og med ulike typer utfordringer, f.eks. personer med flere 

samtidige somatiske og/eller psykiske lidelser, med psykisk sykdom og rusproblematikk eller med 

store behov for habilitering /rehabilitering. 

De har ofte behov for hjelp til å holde oversikten i sin situasjon. Som følge av de sammensatte 

behovene, har de som regel kontakt med flere ulike tjenesteytere. Dette krever samordning og 

koordinering av tjenestene. 

1.3 Utviklingen av helsetilstanden i befolkningen som helhet 

Hvordan helsetilstanden i befolkningen utvikler seg, er et stort usikkerhetsmoment. Flere personer 

med dårligere helse vil kreve mer ressurser, men hvilke ressurser og hvor mye ressurser er vanskelig 

å forutse. Det vil også være slik at befolkningens helsetilstand og behov for tjenester er mulig å 

påvirke. Om man gjør ting på riktig måte vil man hindre fall i helsetilstand, ref. kap. 0.6 i denne 

planen. Det vil derfor være avgjørende for befolkningens framtidige helsetilstand å iverksette de 

riktige tiltak, til riktig tid og i riktig omfang.  

1.3.1 Påvirkning av helse og sykdom i befolkningen  

Det å redusere presset på helsetjenestene og å endre fokus fra behandling til forebygging vil bli 

stadig viktigere i årene fremover. Det er også utfordrende å få til, fordi det handler om endring av 

holdninger og at det kan ta lang tid før en ser resultatene av iverksatte tiltak. Folkehelsearbeidet skal 

bidra til å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å redusere helserisiko, og 

styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Dette er langsiktig arbeid og derfor må folkehelse ha fokus 

i overordnede planer og i holdningsarbeid i alle deler av samfunnet.  

1.3.2 Utvikling av helse hos barn og unge 

Helseutfordringer som oppstår i ung alder vil ofte påvirke helsetilstanden til den det gjelder hele 

resten av livet. En uheldig utvikling kan føre til betydelig reduksjon i livskvalitet, og samtidig føre med 

seg økt belastning på kommunen sine tjenester.  

Gode oppvekstvilkår og ved behov tidlig innsats, er mål i seg selv samtidig som det legger grunnlaget 

for en god helse gjennom livet. Å investere i barn og unges helse er avgjørende i et samfunnsøko-

nomisk perspektiv; en bærekraftig samfunnsutvikling fordrer en oppvoksende generasjon med god 

helse. 

Kommunen kan bidra til å påvirke barn og unges levevaner på en positiv måte ved å legge forholdene 

                                                           

7 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, http://www.rvts.no/  
8 Omsorg 2020, s. 10 

http://www.rvts.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf
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til rette for sunne interesser, f.eks. ved trygge skoleveier, tilgjengelige friluftsområder og varierte 

fritidstilbud. 

De viktigste tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er de helsefremmende og forebyggende 

tjenestene og den tidlige innsatsen som ytes gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Hovedutfordringene er: 

 Tidlig innsats i forhold til å forebygge, avdekke og avverge helsemessige utfordringer hos 

barn, ungdommer og familier. Dette er avgjørende for dem det gjelder og for samfunnets 

bærekraft.  

 Iflg. Folkehelseinstituttet9 er det en økning i forekomst av plager relatert til psykisk helse hos 

barn og ungdom. 

Utfordringer vedr. psykisk helse går ofte i arv, slik at barn av foreldre med alvorlige psykiske 

lidelser oftere får utfordringer i tilknytning til egen psykisk helse enn andre. Disse vil kunne 

kreve spesifikk oppfølging, for å motvirke denne utviklingen. 

 Å få til «gode forløp» for barn og unge er en utfordring. Det krever et godt samarbeid, men 

den langsiktige effekten av riktig oppfølging er stor, også økonomisk. 

 Ansvarsfordelingen med Barneverntjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 

Pedagogisk psykologisk tjeneste og andre er ikke alltid så avklart som den bør være, for å 

oppnå et godt samarbeid. 

1.4 Å få til en god helhetstenking 

Tverrfaglig samarbeid er ofte nødvendig for å gi brukerne gode tjenester. Selv om hver enkelt 

deltjeneste opplever å oppfylle sine lovpålagte krav til forsvarlighet, sikrer ikke dette alene at 

kommunens overordnede ansvar for å sikre forsvarlige og koordinerte tjenester er oppfylt. 

Det har vært hevdet at Samhandlingsreformen har ført til mer oppstykkede pasientforløp, noe som 

er særlig uheldig for eldre, skrøpelige pasienter.10 Dette er ikke vår tilfelle i Hol kommune, her er 

Samhandlingsreformens intensjoner langt på veg imøtekommet. Samarbeidet med helseforetaket er 

godt, og det gjør at vi som oftest får til koordinerte og helhetlige pasientforløp. Fagpersoner er godt 

kjent med hverandre og det er lett å samarbeide, men det er fortsatt utfordringer knyttet til det å ta 

et helhetlig og felles ansvar for enkeltpasienter internt i kommunen. 

1.5 Administrative utfordringer 

Økte krav til tjenestene, både i volum og i kvalitet, gir utfordringer for kommunen. Dette gjelder i 

første rekke: 

 Økonomisk. 

 Personellmessig. 

 Å utvikle nye måter å løse oppgavene på. 

1.5.1 Kommunen sin økonomi 

Helse- og omsorgstjenesten ser det som utfordrende å møte befolkningens forventninger og behov 

for tjenester innenfor stramme økonomiske rammer. Dette vil kreve tydelige prioriteringer og trolig 

strukturelle endringer. Samtidig skal tjenestene som tilbys ha god kvalitet. For å møte framtiden vil 

                                                           

9 Folkehelseinstituttet «Psykiske lidelser hos barn og unge» klikk 
10 St. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 34 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6336&MainContent_6263=6464:0:25,6337&List_6212=6218:0:25,7198:1:0:0:::0:0
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
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det være behov for tydeligere beskrivelser av de tjenester vi tilbyr og hva som ikke kan innfris. Dette 

gjøres gjennom tjenestebeskrivelsene. Det er også behov for å utvikle gode styrings- og 

rapporteringsverktøy. 

1.5.2 Rekruttering av personell og kompetanse 

Tilgang på tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse er en utfordring i framtidens helse- og 

omsorgstjeneste. I og med at det forventes økt antall og økt kompetanse, får kommunen en dobbelt 

rekrutteringsutfordring – samtidig med at de fleste andre kommunene i landet har de samme 

utfordringene. 

Kommunen må heve samlet kompetansenivå, skape større faglig bredde i faggruppene og øke det 

tverrfaglige samarbeidet. 

For å rekruttere personell til kommunen, må det være attraktivt å bo i kommunen. Dette krever et 

arbeidsmarked som også tiltrekker seg andre yrkesgrupper enn de som arbeider i helse- og 

omsorgssektoren. Se under medarbeiderperspektivet, kapittel 4 

1.5.3 Innovasjon og bruk av velferdsteknologi 

For å løse utfordringene på andre måter enn tidligere, må man være åpen for å tenke nytt og finne 

nye løsninger. 

Teknologiske løsninger kan brukes som arbeidsverktøy for ansatte og hjelpemiddel for innbyggerne. 

Bruk av teknologi innenfor tjenesteområdet er i utvikling og vil kunne bidra til å løse framtidige 

utfordringer i forhold kommunikasjon og ressursbehov. Dette vil kreve nye arbeidsmetoder samt 

informasjon og opplæring til brukere og ansatte. 

Samtidig er det fortsatt en utfordring at ulike typer velferdsteknologi forholder seg til ulike 

plattformer, slik at styring og varsler ikke kommuniserer på samme system. 

I en geografisk spredt kommune, vil bruk av de riktige teknologiske løsninger kunne gi en betydelig 

effektiviseringsgevinst, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes. 

Se også kapittel 2.3. 

1.6 Personer som oppholder seg midlertidig i kommunen 

Det er en økende belastning på tjenestene fra personer som oppholder seg midlertidig i kommunen. 

Det legetjenestene som merker dette best, men også behov for hjemmesykepleie til personer som 

oppholder seg i fritidsboliger, er økende. 

Vi ser nå en tydelig tendens til forsterking av dette: 

 Det bygges fritidsboliger med høy standard. Det er flere som oppholder seg lenger tid i 

fritidsboligen også med betydelige behov for helsehjelp. Det medfører økt bruk av lokale 

tjenester, bl.a. med hyppig oppfølging fra hjemmesykepleien og legetjenestene. 

 Det er nå en jevnere tilstrømming av turister til kommunen enn det som var tilfellet tidligere, 

slik at sesongvariasjonene er blitt mindre. 
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2 Samfunnsperspektivet 
Dette kapitlet skal beskrive hvordan vi i en samfunns-sammenheng skal møte utfordringene. 

2.1 Brukermedvirkning – pårørende – frivillighet  

For å kunne møte utfordringene som kommer, må man få til større grad av medvirkning fra 

pasienter, brukere og pårørende. Det er et mål at veksten i omsorgstjenestene organiseres slik at den 

støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale 

nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Samtidig hevdes det at involvering av pårørende kan gi 

helsegevinst, både for pasienten og for pårørende.11 

I Hol kommune legges det noe vekt på samarbeid med pårørende og frivillige, men det er fortsatt 

mer å hente for å etterleve regjeringens intensjoner om større brukermedvirkning og mer frivillighet. 

Læring og mestring har fokus på at pasient og pårørende skal håndtere sin hverdag med sykdom eller 

lidelse på best mulig måte. Dette arbeidet blir organisert som et samarbeid i Hallingdal. 

Likemannsarbeid, der personer med egen erfaring deler med andre i samme situasjon, har Hol 

kommune lite av til nå, men kommunen deltar i utviklingen av samarbeid i Hallingdal. 

2.1.1 Brukermedvirkning 

Det er krav om at bruker av tjenestene skal være med på å utforme tjenestene, og at pasienter og 

brukere skal få større innflytelse over egen hverdag. 

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er 

en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller 

ikke.12 Brukermedvirkning og involvering av pårørende står i nært forhold til hverandre. Dette gjelder 

særlig der bruker selv ikke er i stand til fullt ut å ivareta sin tarv, og får hjelp av pårørende til dette. 

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder om psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, som legger 

stor vekt på, og gir en grundig innføring i brukermedvirkning - Sammen om mestring. 

Det er i dag noe tilfeldig i hvilken grad brukerne i Hol kommune blir involvert i utformingen av sine 

tjenester. I dag er brukermedvirkning i størst grad ivaretatt i forbindelse med individuell plan og i 

forbindelse med enkelte av dagsentrene. 

Til en viss grad legges det vekt på brukernes ønsker når det er snakk om å flytte til institusjon eller 

omsorgsbolig. 

Kommunen ønsker å ta i bruk brukernes ressurser, ved å «skape brukerens og pasientens helse- og 
omsorgstjeneste» og bli mer systematisk i brukermedvirkning. 

2.1.2 Pårørende 

Omsorgen pårørende kan gi er en viktig del av omsorgen som en bruker mottar, men pårørende har 

ikke plikt til selv å yte omsorg overfor f.eks. en ektefelle eller foreldre som har behov for det. Familie 

har ikke omsorgsplikt for familiemedlemmer over 18 år, dersom de ikke selv ønsker å påta seg 

oppgaven. Foreldre har omsorgsplikt for sine egne barn under 18 år. 

Omsorgslønn er et tiltak som kan gi en viss kompensasjon for dem som påtar seg omsorgsoppgaver 

overfor familiemedlemmer, utover omsorgsplikten overfor mindreårige barn. Hol kommune har for 

tiden ca. 10-15 mottakere av omsorgslønn. 

                                                           

11 Stortingsmelding nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg - s 21 
12 Helsedirektoratet 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/brukermedvirkning
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Hol kommune ser viktigheten av omsorgen som ytes av pårørende, og oppfordrer pårørende til å 

være aktivt med i utformingen av tjenestene.  

Det vil være viktig å ha fokus familien til alvorlig syke. Det å gi støtte til og oppfølging av barn, 

foreldre, ektefeller og andre nærstående ved alvorlig sykdom er svært viktig. Derfor er det nødvendig 

å opprettholde og utvikle pårørendeskoler, f.eks. ved demens. På samme måte vil det være viktig å gi 

en god oppfølging spesielt av barn av pasienter med alvorlige sykdommer. 

Regjeringen ved helse- og omsorgsdepartementet fremmer forslag om en ny pliktbestemmelse i 

helse- og omsorgstjenesteloven, ved at kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte til personer 

med særlig tyngende omsorgsarbeid i form av 

 Avlastning 

 Informasjon, opplæring og veiledning 

 Omsorgsstønad 

2.1.3 Frivillige ressurser 

En av hovedutfordringene vil i framtida være knapphet på personer som yter omsorg.13 Å ta i bruk 

frivillige ressurser i større grad, blir derfor sett på som nødvendig. Det pekes på at en liten del av 

frivillig arbeid (mindre enn 10%) skjer innen helse- og omsorgssektoren14. Vi vil tro det er et 

potensiale i systematisk rekruttering, samordning og oppfølging av den frivillige innsatsen. Det kan 

skje gjennom utvikling av arenaer for frivillig innsats, f.eks. en frivilligsentral som lokal møteplass for 

enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. 

Økt frivillighet kan bidra til:15 

 Samfunnsengasjement hos «seniorene» eller andre som ikke deltar i arbeidslivet. 

 Frigjøring av ressurser i omsorgssektoren eller i andre sektorer. Frivillige er en ressurs som 

kan nyttes til samfunnsnyttig arbeid (f.eks. omsorgsarbeid som ikke krever spesiell 

kompetanse) 

 Nye løsninger og samarbeidsmønster gjennom samarbeid mellom offentlig og frivillig 

virksomhet på omsorgsfeltet. Det er i mellomrommet mellom det offentlige og 

sivilsamfunnet de nye fellesskapsløsningene kan utvikles. 

                                                           

13 St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer 
14 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, s49 
15 NOU 2011:11 – Innovasjon i omsorg 

Hol kommune skal:  

 Legge til rette for at flest mulig tar ansvar for egen helse. Dette kan f.eks. skje ved 

veiledning, likemannsarbeid, undervisning og uformelle møteplasser.  

 Arbeide systematisk for å øke brukermedvirkning og involvering av pårørende. 

 Ha et godt samarbeid med- og en god ivaretakelse av pårørende. 

Bruk av dagsenter, videreutvikling av avlastningsordningene, aktiv bruk av omsorgslønn 

og oppfølging av pårørende i en vanskelig situasjon skal brukes aktivt for å lette 

situasjonen for pårørende og redusere behovet for institusjonalisering. 

 Bidra til utvikling av tiltak for læring og mestring. 

 Utvikle samarbeidet med frivilligheten, f.eks. ved å etablere frivilligsentral, som skal senke 

terskelen for å yte og motta frivillig innsats. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/16e39820de5c485da382fd99165afaf7/no/pdfs/stm200520060025000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf
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2.2 Behov for boliger og annen bygningsmasse 

I denne planen vil det være fokus på de boliger der kommunen har tildelingsrett. Likevel er det ikke 

uten betydning hvilke boliger befolkningen bor i når de begynner å få behov for helse- og 

omsorgstjenester i hjemmet. Man kan klare seg bedre med dårligere funksjon, i en godt tilrettelagt 

bolig enn om boligen er dårlig lagt til rette. Her kan både tilrettelagte eneboliger og private 

«eldreboliger» spille en rolle for tidspunktet når en person har behov for en kommunalt tildelt bolig. 

Et overordna mål i Pleie- og omsorgsplanen (2013) er: 

Innbyggerne i Hol kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og 

forsvarlig, og så lenge de kan få nødvendige helsetjenester av den type og omfang som det er 

forsvarlig at de får hjemme. 

Konsekvensen av dette er at kommunen skal yte en innsats for å legge forholdene til rette for at det 

skal bli mulig å bo hjemme, så lenge kommunen kan yte helsehjelp på en forsvarlig måte. Når ikke 

det lenger er mulig, skal kommunen tildele omsorgsplass med omsorg av riktig omfang og innhold. 

Vi ønsker ikke å bruke normtall for ønsket kapasitet i pleie- og omsorgstjenestene. Slike tall er for 

generelle til å kunne beskrive framtidig behov, når mange forhold er vanskelige å forutse. 

«Det er behovet i befolkningen i den enkelte kommune til enhver tid som er avgjørende for hvor 

mange som skal gis et heldøgnstilbud i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. På dette området er 

det forholdsvis store kommunale variasjoner i behov, både ut fra befolkningssammensetning og ulike 

lokale forhold.»16 

Dette må gjelde også for Hol kommune. Befolkningens behov må styre tilbudet. Det samlede behovet 

påvirkes av hvor stor andel av befolkningen som har behov for omsorgstjenester, og hvilke tjenester 

som tilbys til ulike brukergrupper.  

Pr 1.1.2016 er det 76 plasser for heldøgns omsorg i kommunen, 42 sykehjemsplasser (26 på Geilotun 

og 16 på Høgehaug) og 34 boliger med heldøgns omsorg (18 på Kringlemyr17, 8 på Geilotun og 8 på 

Høgehaug). Dette tallet inkluderer plasser for korttidsopphold, avlastning m.v.  

Dette gir en tilfredsstillende dekning av det nåværende behovet, men tjenestene er under press, 

behovet øker raskt og det er derfor viktig å komme raskt i gang med å planlegge for fremtiden.  

Boligene i Hol og Hovet som ble bygget i forbindelse med HVPU reformen er i dag ikke etterspurt 

blant den tiltenkte målgruppa. 

I årene framover, vil behovet for omsorgsplasser endre seg ganske markant. Behovet for 

omsorgsboliger eller sykehjem i yngre aldersgrupper er vanskeligere å forutse, da det i stor grad 

styres av sykdommer eller skader som kan oppstå og utvikles relativt raskt. Framskrivning av 

statistikk viser en befolkningsøkning i aldersgruppa 67-79 år, men en moderat økning i behov for 

plasser. Etter 2024 stiger antallet innbyggere over 80 år ganske mye og behovet for omsorgsplasser i 

denne befolkningsgruppen vil øke markant de neste 25 årene, om man legger til grunn samme 

dekningsgrad som i dag. Samtidig som antall eldre øker kan vi forvente at folk blir friskere og har 

høyere funksjonsnivå ved samme alder. Vi kan derfor med sikkerhet si at behovet for omsorgsplasser 

øker, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange plasser det er behov fordeling mellom 

omsorgsbolig og sykehjemsplasser. 

                                                           

16 NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg, side 26  
17 4 av disse er «ungdomsboliger» på Kringlemyr 8 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf
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Figur 3 - Grafen viser hvordan behovet for bemannede omsorgsplasser for langtidsopphold forventes å øke i årene framover, 
om man legger til grunn samme dekningsgrad som i dag. 

4,4 og 13,2 prosent er andelen av den gitte aldersgruppa som pr. i dag har omsorgsplasser med 

langtidsopphold, iflg. tall som er rapportert fra Hol kommune. Dette inkluderer ikke plasser for 

kortvarige opphold, som korttidsopphold, avlastning m.v. 

Som vist forventes behovet for boliger å øke fordi befolkningen blir eldre. I tillegg skrives pasienter 

fortere ut og dødeligheten i befolkningen går ned – se side 5. Det betyr at Hol kommune allerede i 

dag er helt på grensen når det gjelder kapasitet. Det vil ut fra utfordringene beskrevet foran – være 

behov for å øke kapasiteten av boliger, både institusjonsbygg og andre boliger til pleie- og 

omsorgsformål. 

I hvilken grad en slik prognose vil slå til, vil være avhengig av hvor godt kommunen lykkes med å 

etablere andre måter å gi forsvarlig omsorg til de som trenger det. Dette kan være pårørende-

støttende tiltak, som omsorgslønn og dagsenter, tilrettelegging av egen bolig, gode omsorgstjenester 

i hjemmet, velferdsteknologi, eller tiltak som forebygger utvikling av sykdom. 

Det vil i tillegg være behov for opprusting og modernisering av flere av de eksisterende omsorgs-

boligene. Dette gjelder særlig de eldste, som verken er bygningsmessig oppdaterte eller tilfredsstiller 

krav som i dag må stilles til funksjonalitet.  

Behovet for korttidsplasser til rehabilitering og avlastning er sterkt økende, og bør så langt som mulig 

skilles fra bo- og institusjonstilbud som er innrettet for lengre opphold. Hol kommune har i dag 

avlastningstilbud i egen regi, til barn på Kringlemyr 8, og for øvrige innbyggere på Høgehaug og 

Geilotun. 

Vi ser også et behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, som er personer og familier som 

ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. For 

Hol kommune sin del, vil dette i størst utstrekning være personer med betydelig nedsatt 

funksjonsevne som følge av psykiske utfordringer. Det er anslått18 at det er behov for et bofellesskap 

med 7-8 leiligheter på Geilo, for personer med psykiske utfordringer, i tillegg til at målgruppa kan 

nytte vanlige, ubemannede omsorgsboliger eller andre kommunale boliger. 

                                                           

18 Bolig- og tjenestebehov til mennesker med psykiske plager bosatt i Hol kommune, Psykisk helse 2013 
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Det finnes ikke bare ett svar på hvordan helse- og omsorgstjenestens bo- og institusjonsformer bør 

bygges og organiseres. Det kreves et mangfold av løsninger – utformet ut fra brukerens behov.  

Det må settes av tilstrekkelig areal sånn at det kan etableres det nødvendige antall boliger av riktig 

type. Boligene må være fleksible, slik at de kan tilpasses behovet, etter som det endres. 

Som angitt i avsnitt 3.1.2, vil en samlokalisering av tjenestene bidra til en ønsket effekt. Det vil derfor 

være nødvendig med en gjennomtenkt utvikling av lokaler for disse tjenestene. 

2.3 Velferdsteknologi 

Kommunene tar i bruk velferdsteknologi for å gi innbyggerne bedre mulighet til å mestre eget liv og 

helse, og bidra til at flere kan føle seg trygge i eget hjem. Dette er et område som fortsatt er under 

utvikling, og der flere valg må gjøres før man har kommet fram til de beste løsningene. Utviklingen 

skal være behovsdrevet, noe som krever at man forstår brukerens eksisterende og framtidige behov, 

for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utviklingen – til forskjell fra om framdriften var 

styrt av den teknologiske utviklingen. Det er behov for utprøving og erfaring, og Hol kommune har til 

nå i begrenset grad tatt i bruk nye, velferdsteknologiske løsninger. 

Det er et særtrekk ved velferdsteknologiske tiltak at de går på tvers av sektorer. Det er ingen sektor 

som «eier» teknologien, og den utvikles ut fra muligheter og behov – i et nært samarbeid mellom 

kommunen som tjenesteleverandør, næringslivet som teknologileverandør og brukerne av 

teknologien. For at teknologien skal fungere, må infrastrukturen, f.eks. i form av mobilnett eller 

breibandslinjer, være på plass – og den må være stabil. Det stilles større krav til «oppetid» ved 

velferdsteknologi enn ved vanlig mobilbruk, og det kan være utfordrende for leverandørene. 

Utviklingen av velferdsteknologi må sees i sammenheng med all annen utvikling og innovasjon innen 

offentlige tjenester i framtida. 

Å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger handler ikke bare om utprøving av utstyr og løsninger som 

så tas i bruk. Det handler også i stor grad om organisering, infrastruktur, brukerstøtte og 

standardisering. 

Følgende velferdsteknologiske løsninger sees i dag på som mest aktuelle for Hol kommune: 

 Digital trygghetsalarm. 

 Teknologi for overvåking av brukerens bevegelser, som f.eks. fallsensor eller 
sporingsteknologi ved hjelp av GPS. 

 Teknologi for helseovervåking i brukerens hjem, f.eks. for overføring til fastlegen. 
Flere løsninger kan fort bli aktuelle, dersom flere behov kan løses med teknologiske løsninger.  

Hol kommune skal: 

 Hol kommune skal legge fram en helhetlig plan for utvikling av og investering i bygg til 

ulike formål, primært til boliger, til tjenesteutføring og til administrasjon. 

o Snarest starte opp arbeid med planlegging av nye heldøgns omsorgsplasser i 

tilknytning til dagens bo- og behandlingssentra. 

o Legge en plan for fornying av de omsorgsboligene som i dag ikke er 

tilfredsstillende i forhold til utforming, bokvalitet og drift. 

o Planlegge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. 

o Sikre at de ulike tjenestene har lokaler som er godt plassert i forhold til hverandre 

og brukernes behov, med en utforming som er forsvarlig og funksjonell. 

 Legge forholdene til rette for privat etablering av boliger for personer med framtidig 

omsorgsbehov. 
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I tillegg ser vi at nye teknologiske løsninger kan bidra til bedre samhandling og logistikk, til fordel 

både for brukerne og for tjenesteyterne. Et eksempel er «mobil pleie» som kommunen har tatt i 

bruk, og som gjør hjemmesykepleien sitt arbeid mer effektivt og bidrar til høyere kvalitet. 

2.4 Folkehelse 

Godt folkehelsearbeid og god forebygging fører til: 

 Best mulig liv for innbyggerne, der de er friske og aktive uten for mye egen tilrettelegging. 

 Redusert behov for helse- og omsorgstjenester, da vi vet det er klar sammenheng mellom 

livsstil og forekomst av og utvikling av sykdom.  

Ut fra dette er det nødvendig å ta beslutninger i alle deler av kommuneapparatet som bidrar til 

positiv utvikling av helsetilstand i befolkningen.  

Folkehelse er et kommunalt ansvar som handler om å skape et samfunn som bidrar til god helse hos 

befolkningen. Hvor godt man lykkes i folkehelsearbeidet er avhengig av følgende: 

 Evne til samarbeid mellom ulike aktører.  

 Integrering av folkehelsehensynet i alt man foretar seg i kommunene.  

Folkehelse er egentlig summen av omgivelsene våre – tilgang til jobb, gode boliger, trygge 

nærmiljø med sosial møteplasser, økonomisk robusthet og så videre.  

 At spørsmålene om folkehelse i kommunen er plassert der beslutningene tas.19 

I Hol kommune ledes folkehelsearbeidet i hovedsak av ei tverretatlig folkehelsegruppe. Denne 

gruppa har som hovedoppgave å skaffe oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, 

utarbeide mål og strategier og sørge for at disse blir behandlet i kommunens styringsdokumenter og 

foreslå tiltak som bidrar til måloppnåelse. 

Hol kommune har med bakgrunn i folkehelsemeldinga20 og egne folkehelseutfordringer valgt å sette 

fokus på følgende innsatsområder:   

 Kosthold for barn og unge, med fokus på overvekt. 

 Fysisk miljø (trafikksikringstiltak og universell utforming). 

 Aktivitet og folkehelse/aktivitet i skolen. 60 min fysisk aktivitet i skolen hver dag.  

 Bruke kulturfeltet i arbeid med inkludering av barn og unge som faller utenfor ordinære 
aktiviteter og tilbud. 

 Psykisk helse. 

 Tilrettelegging av nærmiljøet. 

 Barn og unges oppvekstvilkår. 

                                                           

19 http://forskning.no/2015/06/norske-kommuneledere-tar-ikke-ansvar-folkehelse  
20 St. nr. 19 (2014-15) Folkehelsemeldinga - Mestring og muligheter  

Hol kommune skal: 

 Skaffe oversikt over hvilke utfordringer som kan løses ved å ta i bruk teknologi, på en 

måte som bidrar til bedre hverdag for brukeren og/eller pårørende. Ta denne teknologien 

i bruk når den gir en positiv nytte for bruker, pårørende og kommunen. 

 Delta i samarbeid med nabokommuner for utvikling, utprøving og innfasing av løsninger. 

 Sikre gode løsninger for stabil teknologisk drift og support. 

http://forskning.no/2015/06/norske-kommuneledere-tar-ikke-ansvar-folkehelse
https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm201420150019000dddpdfs.pdf
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Folkehelseinstituttet gir hvert år ut et «folkehelsebarometer» der nærmere bestemte folkehelse-

relaterte indikatorer i hver kommune sees opp i mot fylkesgjennomsnittet. I vedlegg nummer 

Vedlegg 2 gjengis profilen for Hol i 201521. 

2.5 Helsefremmende arbeid 

Sammenliknet med folkehelse, handler dette konkret om å redusere forekomsten av sykdom og 

styrke evnen til å mestre sitt eget liv. Fokuset og tiltakene er ofte mer rettet mot enkeltpersoner eller 

grupper av personer, enn det som gjelder for folkehelse. 

Som beskrevet over vil stillesitting og passivitet kunne føre til økte helseproblem. For yngre personer 

vil det kunne gå år før det slår ut i sykdom, mens for eldre kan en kort periode med passivitet føre til 

betydelig funksjonstap.  

Å opprettholde aktivitetsnivå og funksjon hos personer med redusert funksjonsevne er en utfordring, 

som hvis vi lykkes med å løse den kan gi betydelige gevinster, både for individet og for samfunnet.  

Ett eksempel på et forebyggende tiltak overfor denne gruppa som har vist seg å ha stor effekt er 

hverdagsrehabilitering. Det viser seg bl.a. at personen kan bo lenger hjemme, og at sykefraværet 

blant personalet reduseres.22 Hol kommune har slitt med å få i gang hverdagsrehabilitering. 

Et annet eksempel er «Aktiv ung» og «Aktiv voksen» som bidrar til å aktivisere personer som ellers 

ikke hadde vært fysisk aktiv i betydelig grad, og dermed bryte sosial isolasjon og bedre fysisk form. 

Disse tiltakene har vært vellykkede i Hol kommune. 

Vi ser også at en del kulturtiltak bidrar til å engasjere og utvikle ungdom som ellers kunne hatt store 

utfordringer med å delta aktivt i samfunnet. 

Et regneeksempel:  

En sykehjemsplass koster kommunen i snitt 1 000.000 kroner per år. Om vi bruker 100.000 kr per år 

på å holde en gruppe med 50 eldre i oppegående fysisk og sosial aktivitet, vil dette tiltaket være 

økonomisk lønnsomt for kommunen; om 1 av disse 50 utsetter behovet for sykehjemsplass med 

drøyt en måned.23 

Hol kommune har en frisklivssentral, som har vært i drift i flere år. Denne har bidratt til aktivisering 

av personer som er i faresonen for å få redusert helse, om de skulle opprettholde en passiv livsstil. 

Dette er dermed et tilbud som er viktig for å bruke fysisk aktivitet til å bedre helsetilstanden i 

befolkninga, skape bedre livskvalitet og dermed redusere behovet for tjenester. 

                                                           

21 http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0620&sp=1&PDFAar=2015  
22 KS-nettartikkel «Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet» 
23 Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet  

Hol kommune skal: 

 Integrere folkehelseperspektivet i regional og kommunal planstrategier = Helse i ALT vi 

gjør 

 Utarbeide oversikt over kommunens folkehelseutfordringer og faktorer som påvirker 

folkehelse-status i kommunen. 

 Foreslå strategier og gjennomføre tiltak for å bekjempe utfordringene.  

 Legge til rette for både organisert og ikke organisert fysisk aktivitet for hele befolkningen. 

 Prioritere folkehelsearbeid hos barn og unge. 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0620&sp=1&PDFAar=2015
http://ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/rehabilitering/hverdagsrehabilitering---for-okt-livskvalitet/
http://ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/rehabilitering/hverdagsrehabilitering---for-okt-livskvalitet/
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementets-videre-arbeid-for-okt-fysisk-aktivitet-og-redusert-inaktivitet-i-befolkningen-
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2.6  Samarbeid kommune og spesialisthelsetjenesten 

Kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven slår fast kommunen har plikt til å inngå samarbeidsavtale 

med det regionale helseforetaket i regionen. 

I samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47)24 legges det til grunn at flere av utfordringene i helse-

vesenet må finne sin løsning i kommunene. Det betyr en forskyvning av oppgaver og ansvar fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenking med 

forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige 

pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. Kommunen skal 

utvikle sine tjenester til å gi et tilbud før og til dels i stedet for sykehusbehandling, heller enn etter 

sykehusbehandling. 

I løpet av 2015 har vi til nå sett en utvikling som tyder på at «Samhandlingsreformen slår til», i og 

med at stadig flere og «dårligere» pasienter skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til kommunen og 

at det gir økt belastning på de kommunale tjenestene. 

For å møte framtidens utfordringer og intensjonene i samhandlingsreformen, ble det i 2010 satt i 

gang et stort prosjekt, Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester, der alle seks kommunene i 

Hallingdal er med, sammen med helseforetaket Vestre Viken. Hovedkonklusjonene i dette prosjektet 

er at partene oppretter samarbeidsorganet «Hallinghelse» og viderefører samarbeidet på følgende 

fire områder: 

1. Samarbeid om Hallingdal sjukestugu – intermediæravdeling (IMA) 
Kommunestyrene i Hallingdal og Vestre Viken HF har besluttet at det skal etableres en felles 

intermediær avdeling med 10 interkommunale sengeplasser og 10 desentraliserte sykehussenger. 

Avdelingen får betegnelsen nærsykehus og skal driftes av Ringerike sykehus. Kommunene tar sin del 

av driftsutgiftene. Det er første gang det i Norge prøves ut en slik felles avdeling. En intermediær 

avdeling kan gi behandling før, i stedet for eller etter en innleggelse på sykehus. 

De interkommunale sengene skal brukes til innleggelser der pasienten ikke kan få et tilstrekkelig 

tilbud i kommunen, men der det heller ikke er behov for en ordinær sykehusinnleggelse. Dette 

gjelder både akuttinnleggelser, etterbehandling etter sykehusinnleggelser, rehabilitering og krevende 

behandling ved livets slutt, - for å nevne noen av de mest aktuelle pasientgrupper for avdelingen. 

Den nye avdelingen er under bygging og skal stå ferdig 1. sept. 2016. 

2. Samarbeid om folkehelse 
Det er store samfunnsgevinster i å være i forkant og bevare den gode helsen framfor å løpe etter 

oppstått sykdom for å reparere. Derfor foregår det strategiske og langsiktige folkehelsearbeidet først 

og fremst utenfor helsesektoren - i barnehager, på skoler, i idretten og frivilligheten, innenfor 

kulturlivet, på arbeidsplassen, i planetaten osv. Det er opprettet en interkommunal folkehelsegruppe 

og tilsatt en folkehelsekoordinator som skal samarbeide om gode, målrettede folkehelsetiltak i dalen. 

                                                           

24 Samhandlingsreformen  

Hol kommune skal: 

 Opprettholde og videreutvikle tilbud til enkeltindivider og ulike grupper, som tar sikte på 

å øke sosial deltaking og fysisk aktivitet. 

http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§6-1
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
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3. Samarbeid om kompetanse, lærings- og mestring 
Tjenesten arbeider for at pasienter, deres familier og venner skal få utvidet innsikt om egen situasjon 

og bli styrket i sin mestring av hverdagen.  

I Hallingdal er det opprettet et interkommunalt samarbeidsutvalg for kompetanse, læring og 

mestring (SU KLM) med representanter fra hver kommune, Vestre Viken helseforetak samt 

pårørende- og brukerrepresentanter.  Det er også tilsatt en interkommunal KLM-koordinator med 

oppgave om å drive samarbeidsprosjekter fremover og bidra til utvikling av nye 

samarbeidsprosjekter mellom helseforetaket og Hallingdalskommunene, bl.a. når det gjelder 

opplæring og veiledning.  

4. Andre samhandlingstiltak 
Det er opprettet en stilling som samhandlingsleder i Hallingdal. Dette er bindeledd mellom 

kommunene og mellom kommune og Vestre Viken. I tillegg møtes kommunene og Vestre Viken i 

lokale somarbeidsutvalg fire ganger pr år. Dette samarbeidsorganet bidrar til gjennomføring og 

utvikling av alle lovpålagte samhandlingsområder mellom nivåene i helsevesenet, som i dag er 

regulert av avtaler 26-kommunesamarbeidet. 

I tillegg til disse fire områdene, har kommunen et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten om 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester. 

Personer med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester vil av og til ha behov for bistand fra 

både spesialisthelsetjenesten og fra kommunen. 

 Det kan dreie seg om planlagte rutinemessige oppfølginger fra spesialisthelsetjenesten der 

kommunen forventes å delta for å kunne følge opp nye og eksisterende behov.  

 Det kan være personer som er henvist til spesialisthelsetjenesten for nærmere utredning. 

Kommunen ventes også da å delta både med informasjon og oppfølging av det som 

avdekkes.  

 Det kan også ha oppstått sykdom eller skade der behandling og utredning starter hos 

spesialisthelsetjenesten, men skal videreføres i kommunen.  

Eksempel på spesialisthelsetjenester kan her være Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 

Habiliteringstjenesten, nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser eller rehabiliterings-

institusjoner. I tillegg kommer en rekke tjenester som faller inn under Statlige spesialpedagogiske 

tjenester (Statped) som også kan være viktige samarbeidsinstanser for kommunene. Kommune og 

helseforetak plikter å til by en koordinator for personer med behov for sammensatte og langvarige 

tjenester. Hensikten er at koordinatorene skal sikre samarbeidet på tvers av nivåene til beste for 

personen. 

Det er utarbeidet områdeplaner i Vestre Viken helseområde for henholdsvis: 

 habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn 2012-2022 

 rehabilitering – med delrapporter innenfor fire definerte fagområder: geriatri, psykisk helse 

og rus, ortopedi og hjerneslag 

Områdeplanene beskriver bl.a. samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Hol kommune skal: 

 Aktivt bruke de kommunale sengene ved intermediæravdelingen som en del av egen 

kommunehelsetjeneste. 

 Være en aktiv aktør i Hallinghelse både i forhold til prosjektgjennomføring, oppfølging av 

avtaler og andre nødvendige samhandlingstiltak. 

 Delta aktivt i samarbeid på tvers av nivåene i helsetjenesten om habilitering og 

rehabilitering. 
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3 Tjenesteperspektivet 
Tjenestekapitlet er bygd opp sånn: 

3.1 beskriver utfordringer som er generelle for alle tjenestene. 

3.2 beskriver utfordringer knyttet til bestemte bruker-/pasientgrupper. 

3.3 – 3.6 tar for seg utfordringer i tilknytning til de ulike avdelingene / tjenestene. 

Som grunnlag for å forstå de tjenestene som kommunene skal utføre, er det viktig å huske på at 

mange av de «lovpålagte tjenestene» ble borte da Helse- og omsorgstjenesteloven kom. Den 

beskriver i stedet hva kommunen skal sørge for, og det grunnleggende er § 31, som sier at: 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester. 

I praksis vil det si at det som er nødvendig, vil også være lovpålagt. Loven utdyper i § 32 hva 

kommunen skal tilby, for å oppfylle ansvaret. 

Pleie- og omsorgsplanen (2013) beskriver følgende overordnede mål, som fortsatt anses å være 

gyldige: 

1. Innbyggerne i Hol kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessig gode helse- og 
omsorgstjenester, iht. Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 3 og 4. Dette innebærer at 
tjenestene som ytes skal være i forhold til pasientens eller brukerens behov. 

2. Innbyggerne i Hol kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og 
forsvarlig, og så lenge de kan få nødvendige helsetjenester av den type og omfang som det er 
forsvarlig at de får hjemme. 

3.1 Generelle forhold 

Beskrivelse av utfordringer 

Her beskrives utfordringer som, i større eller mindre grad, gjelder for alle tjenestene. 

Utfordringer som beskrives i sentrale dokument er at det i kommunene må være god nok ledelse av 

helse- og omsorgstjenestene, at tjenestene må være tilgjengelige, tverrfaglige og koordinerte og at 

det må legges vekt på kvalitet og sikkerhet for bruker/pasient.  

3.1.1 Ledelse 

En god ledelse skal sørge for best mulige tjenester ut fra de ressursene som er til rådighet, samtidig 

som publikum skal oppleve at tjenestene er forsvarlige, helhetlige og koordinerte. De som ønsker å 

sette seg mer inn i temaet, kan lese om det i Primærhelsemeldinga, s. 71.25 

 De som er ledere i helse- og omsorgstjenestene skal forvalte og lede tjenestene slik at 

samfunnets mål med tjenestene i størst mulig grad nås. 

 De ulike tjenesteområdene forventes å samhandle helhetlig og koordinert, og ledelsen skal 

legge til rette for brukermedvirkning i ulike prosesser.26 

For å få til en god gjennomføring av denne planen og innholdet i den, må lederne ha oppdatert 

kompetanse.  

                                                           

25 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 71 
26 Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, side 35 

Hol kommune skal: 

 Ta del i program for lederutdanning som utvikles som en del av Kompetanseløft 2020. 

 Arbeide med å styrke samhandling og samarbeid mellom ledere i etaten, for å få til best 

mulige pasientforløp. 

 Vurdere om dagens organisering og lederstruktur er optimal for å yte best mulig 

tjenester. 

http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-1
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-2
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf
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3.1.2 Tilgjengelighet, tverrfaglighet og koordinering 

Det kreves en tydelig ledelse for å utvikle det tverrfaglige samarbeidet. 

Hol kommune har en etatsstruktur og dermed en samlet ledelse for helse- og omsorgssektoren. 

Dette sees på som en fordel, da man har mulighet til å se de ulike del-tjenestene i sammenheng for å 

løse utfordringene i fellesskap.27 

Likevel har kommunen utfordringer i tilknytning til sektorisering av tjenestene. 

Pasientene skal oppleve tjenestene som tilgjengelige, trygge, helhetlige og koordinerte. Det kan være 

en utfordring for de med behov for flere tjenester fra kommunen og helsevesenet for øvrig, å ha 

oversikt over hvem de skal henvende seg til og hvem som har ansvar for hva. Dette gjelder i særlig 

grad i forbindelse med tjenester til personer med store og sammensatte behov, men også i 

forbindelse med enklere problemstillinger er dette viktig. 

Et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud er sentralt i kravene som Helse- og 

omsorgstjenesteloven stiller til kommunen. Kommunen skal sørge for at tjenestene koordineres.28 

Samlokalisering 

Det er vesentlig at tjenestene er tilgjengelige for de som har behov for dem. Ved å få til en 

samlokalisering av tjenestene vil man oppnå: 

 «Én dør inn for brukerne», slik at det blir lettere å finne ut hvor man skal henvende seg. 

 Fysisk nærhet mellom tjenestene, som gir bedre kommunikasjon og samhandling. 

I dag er helsestasjonen, legetjenestene, fysio- og ergoterapitjenestene lokalisert i Geilotun-bygget, og 

psykisk helse er blitt vedtatt flyttet dit. Da vil man styrke samlokaliseringen, og forholdene blir lagt til 

rette for bedre kommunikasjon og samhandling. Det vil være rom for ytterligere utvikling ved å 

etablere en felles inngang og resepsjon for flere av disse avdelingene. 

Koordinerende enhet og koordinering 

Personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester har rett til å få utarbeidet en 

individuell plan, og kommunen plikter å tilby koordinator. Individuell plan skal gi en oversikt over de 

behov, tjenester og tiltak som er iverksatt, samt plassere ansvar. Planen skal utarbeides i nært 

samarbeid med brukeren. 

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av personen, samt sikre samordning av 

tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinatoren skal som regel være en 

av de mest sentrale tjenesteyterne. Som beskrevet nedenfor, er mange av personene med rett til 

individuell plan i gruppa under 30 år. Det er derfor en utfordring at plikten til individuell plan og 

dermed forventningen om å ta på seg oppgaven som koordinator, pr. d.d. kun er lovhjemlet i lovverk 

for helsepersonell, en del nav-ansatte og ansatte i barneverntjenesten.  

Koordinerende enhet (KE) skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for 

oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer i kommunen29. KE i Hol kommune er i dag 

organisert under helse- og sosialetaten og sammensatt av personer med helsefaglig bakgrunn. 

Koordinerende enhet i Hol kommune har i dag en sammensetning som ikke gjenspeiler de 

brukergrupper og de utfordringer som KE er mest i kontakt med. Av de personer som har blitt henvist 

til KE, er ca. 30 % under 18 år og ca. 50 % under 30 år. De viktigste tjenesteyterne og deltakerne i 

                                                           

27 St. meld. nr. 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 72-73 
28 Helse- og omsorgstjenesteloven, § 4-1 
29 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, § 6 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§4-1
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256/§6
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individuell plan er barnehage, grunnskole, videregående opplæring, Oppfølgingstjenesten, BUP, PPT, 

NAV, miljøterapitjenesten i tillegg til helsetjenester. Det er derfor i dag en utfordring at KE i så stor 

grad identifiseres med helsetjenester, og de øvrige tjenestene føler i mindre grad eierforhold og 

forpliktelse i forhold til individuell plan og koordinator.  

Primærhelsemeldinga foreslår en ordning med primærhelseteam, i utgangspunktet organisert ut fra 

legepraksis.30 Det må vurderes om dette er en fornuftig organisering i Hol kommune, eller om det bør 

gjøres på andre måter. 

3.1.3 Kvalitet og pasient-/brukersikkerhet 

Det er alltid nødvendig å arbeide med kvalitetsforbedring, samme hvor «god» man selv mener at 

man er. Kommunen har gjennom flere år gjennomført jevnlige brukerundersøkelser, og har 

systematisert rutiner og prosedyrer med varierende hell. 

Stortingsmeldinga God kvalitet – trygge tjenester31 angir at for å nå de overordnede målene for 

kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, må det gjennomføres tiltak på følgende områder: 

1) Mer aktiv pasient- og brukerrolle, 

2) Strukturer som støtter kvalitetsarbeidet, 

3) Kvalitetsforbedring i tjenestene, 

4) Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet, 

5) Mer systematisk utprøving av nye behandlingsmetoder, og 

6) Bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon 

Det vil også være viktig å innarbeide nasjonale handlingsprogram og retningslinjer for behandling og 

rehabilitering i kommunen sine tjenester. 

Kommunen er, gjennom helse- og omsorgstjenesteloven, pålagt å drive systematisk kvalitets-

forbedring og arbeide systematisk med pasient- og brukersikkerhet. Det innebærer planlegging, 

iverksetting, evaluering og systematisk forbedringsarbeid.  

Arbeid med kvalitetsforbedring innebærer at man lærer av det som utføres av tjenester, både det 

som er «riktig» og «galt» - dette kan man få tilbakemeldinger om både fra brukerne av tjenestene og 

fra de som utfører dem – spesielt om det oppstår uønskede hendelser. Det er da viktig at man har 

gode system for å ta imot og saksbehandle henvendelsene, fram mot ev. at tjenester iverksettes. 

Tjenestene skal være tilpasset brukerens egne ønsker for eget liv, til helsetilstand og funksjonsnivå, 

og til omkringliggende forhold som bolig, familie og andre sosiale faktorer. 

                                                           

30 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 50 
31 Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester 

Hol kommune skal: 

 Arbeide for å videreutvikle samarbeid på tvers av avdelinger, etater, sektorer og 

kommuner, ev. ved å etablere team, med den hensikt å skape bedre tjenester for brukere 

og pasienter.  

 Samle de tjenestene som det er naturlig å ha «under samme tak». 

 Etablere en tverretatlig forankring for koordinerende enhet. 

 Ha et mål om at alle aktuelle tjenesteytere skal kunne påta seg oppgaven som 

koordinator. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/?ch=1&q=
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Datasystem som ikke «snakker sammen» er ei utfordring. Opplysninger ligger lagret på ulike system, 

et hos fastlegen, et på legevakta, et på sykehuset, et hos hjemmesykepleien osv. At helsepersonell 

har enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, uavhengig av hvor pasienten blir syk 

eller får behandling, er også viktig for kvaliteten på behandlingen. 

3.2 Områder med særskilte utfordringer 

Her beskrives utfordringer som krever tverrfaglig tilnærming, og som dermed stiller store krav til 

samhandling mellom de ulike tjenestene og mellom etatene. 

3.2.1 Helse for barn og unge  

I Hol kommune er det i hovedsak Helsestasjonen som yter helsetjenester til barn og unge, gjennom 

helsestasjonstjeneste, skolehelsetjenesten og psykisk helsetjenester for barn og ungdom. 

Svangerskapsomsorg inngår også i dette kapitlet. 

Myndighetene har utarbeidet veiledere med normer og retningslinjer for helsetjenester til barn og 

ungdom, for å sikre at nivået på disse er forsvarlig. Blant flere, er dette de fire mest aktuelle: 

 IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid 

 IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for måling og veiing i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 IS-1734 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og 

fedme hos barn og unge 

Helsestasjonen dekker mange tjenester. I dette ligger pålagte faste undersøkelser, veiledning, 

undervisning samt oppfølging av barn/familier med ekstra behov. Det gjelder ca. 800 barn og deres 

familier som skal ha fra ukentlig til årlig oppfølging. 

De siste årene har helsestasjons- og skolehelsetjenesten stadig blitt tillagt flere oppgaver og ansvar 

gjennom disse nasjonale faglige føringene. Kommunen har nylig opprettet ei ny helsesøsterstilling for 

å møte disse utfordringene. De beskrevne utfordringene i helsestasjonstjenesten for barn 0-5 år og 

deler av utfordringene i skolehelsetjenesten vil derfor etter hvert bli dekket opp. 

Hol kommune skal: 

 Videreutvikle og ajourføre skriftlige rutiner for både faglig og administrativ virksomhet. 

 Arbeide for at pasientopplysninger er sikret og at de utveksles mellom ulike tjenester på 

en sikker og effektiv måte. 

 Sikre at brukererfaringer og -klager blir brukt systematisk til forbedring av tjenestene. 

 Sikre at avviksmeldinger og andre erfaringer fra personalet blir brukt systematisk til 

forbedring av tjenestene. 

 Innarbeide nasjonale handlingsprogram og retningslinjer for behandling og rehabilitering. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/130/IS-2057-Barsel-fullversjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/388/veileder-til-forskrift-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons--og-skolehelsetj-.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/236/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-veiing-ogmaling-IS-1736.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/389/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf
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Det er en klart dokumentert sammenheng mellom tiden helsestasjonene og skolehelsetjenesten 

bruker på forebyggende arbeid i kommunen og forebygging av at barnevernssaker utvikler seg 32. 

Situasjonen i Hol kommune er utfordrende, fordi: 

 Det forebyggende arbeidet i helsestasjonen er redusert og ressursene går i hovedsak til barn og 

familier med behov for særlig oppfølging. Når det dukker opp nye behov, hos nye barn og 

familier, blir disse oppdaget så seint at det krever mer ressurser enn om de hadde vært oppdaget 

tidligere.  

 Det blir ikke startet opp og drevet forebyggende gruppevirksomhet (klassemiljø, psykisk helse, 

barn og ungdom med skilte foreldre osv). 

 Hol kommune har over tid ligget høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder elever på 7. og 

10. trinn som oppgir at de mobbes.33 

 Antallet anbefalte vaksinasjoner har økt. Samtidig er vaksinasjonsdekningen i Hol er lavere enn 

landsgjennomsnittet.34 

Svangerskapsomsorg 

Også innen svangerskapsomsorgen har retningslinjer gitt føringer for økt oppfølging og gitt 

kommunen økt ansvar. Tidligere lå nyfødte barn og deres mødre på sykehus ca 4 dager etter 

fødselen, mens det nå er mer vanlig at hjemreise skjer 12-72 timer etter fødsel hvis ikke det er 

åpenbare problemer som gjør at oppholdet blir lengere. Det er gjort en faglig vurdering på at dette er 

et godt tilbud for mor og barn, men det krever stor innsats fra kommunen. Sykehusets tilbud om 

barselpoliklinikk er ikke aktuelt å benytte pga av lang avstand. Innsatsen fra kommunen består i tidlig 

hjemmebesøk av jordmor og helsesøster. Om det er utfordringer hos mor og barn, kan det være 

behov for hyppige, gjentatte hjemmebesøk. 

I Hol kommune gir vi familier med nyfødte barn et tilbud, men vi har ikke mulighet til, som ønskelig, å 

tilby to hjemmebesøk til alle. 

Små barn 0-5 år 

Helsestasjonen har til nå ikke hatt kapasitet til å gjennomføre alle konsultasjonene som beskrives i 

myndighetenes veileder for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten35. Dette vil trolig bedre seg som følge av styrking av bemanningen. 

Skolealder 

Skolehelsetjenesten gir mange elever på ungdomstrinnene tett oppfølging, men har i dag få tiltak 

som forebygger fysiske og psykiske vansker. I barneskolene er det ikke bemanning til å drive 

forebyggende arbeid og oppfølgingen av enkeltelever og klasser har også vært mangelfull. 

Skolehelsetjenesten har til nå ikke deltatt på foreldremøter i den utstrekning det er behov for. 

Forebyggende tiltak med tanke på mobbing er i liten grad gjennomført. Økning i antall anbefalte 

vaksinasjoner er tidkrevende å følge opp og har resultert i at andre planlagte oppgaver har utgått. 

Dette vil trolig bedre seg som følge av styrking av bemanningen. 

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole  

Hol kommune gir skolehelsetjeneste til NTG og et helsetilbud til ungdom opp til 25 år gjennom 

Helsestasjon for ungdom. Dette er et viktig lavterskeltilbud! 

                                                           

32 Trine Myrvold m. fl. «Den vanskelige samhandlingen» http://www.nibr.no//filer/2011-25.pdf  
33 Elevundersøkelsen – www.udir.no  
34 Folkehelseprofilen – www.fhi.no  
35 IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

http://www.nibr.no/filer/2011-25.pdf
http://www.udir.no/
http://www.fhi.no/
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Psykisk helse (0-18 år) 

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år) er et lavterskeltilbud til barn, unge og familier 

med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse. Tjenesten er organisert som en del av 

helsestasjonstilbudet, noe som gir tjenesten mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. 

Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et 

lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har i 

samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid. 

Kommunen har i større grad enn tidligere fått ansvaret for oppfølging av denne gruppa, noe som gir 

en økt belastning på de kommunale tjenestene innen dette området. 

Det er ikke unormalt å ha en psykisk utfordring en gang i løpet av barndommen. De fleste barn som 

får psykiske plager, kommer fra helt vanlige familier. Det er imidlertid normalt for familier å ha 

belastninger og psykiske symptomer fra tid til annen. Kommer man tidlig inn med hjelp, vil forløpet 

av lidelsen bli kortere og omfanget på hjelpen som trengs reduseres. 

Ungdatas nasjonale rapport for 2014 viser at det er de dårligst integrerte i skolen, familien og på 

fritidsarenaen som i størst grad rammes av dårlig helse, spesielt psykisk.36 

Dette forteller oss at det er viktig å styrke det forebyggende arbeidet som skjer lokalt, og at 

forebygging må skje på tvers av de arenaene som ungdom befinner seg. Kommunen vil vurdere å 

søke midler til å prøve ut en ordning med kommunepsykolog. 

Samarbeid 

Samarbeid mellom ulike tjenester og ulike nivå er ofte nødvendig for å gi brukerne gode tjenester. 

Dette gjelder ikke minst med tanke på barn og unge, som har mange arenaer de oppholder seg på i 

løpet av sin hverdag. Ved behov for flerfaglige tjenester, kan hver enkelt tjeneste kunne sørge for at 

deres ansvar er oppfylt, men at kommunens overordnede ansvar for å sikre forsvarlige og 

koordinerte tjenester ikke nødvendigvis er oppfylt.37 

Det er etablert flere samarbeidsorgan på bakgrunn av dette, og samarbeidet med andre aktører må 

utvikles. Den daglige samhandlingen mellom kommunens tjenester og med interkommunale 

tjenester er også viktig – derfor bør Hol kommune etablere et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal 

ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og 

sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier samordnes og samlokaliseres. Målsettingen er at 

familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus. 

                                                           

36 www.ungdata.no 
37 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet s. 97 

Hol kommune skal: 

 Ha tjenester i henhold til anbefalingene i forhold til forebygging, vaksinasjon og 

oppfølging av barn og unge. 

 Oppfylle kravene i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjeneste som sier at skolehelsetjenestens tilbud også skal 

omfatte bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter. 

 Videreutvikle psykiske helsetjenester til barn og ungdom, bl.a. utrede en stilling som 

kommunepsykolog, ev. på tvers av etater og i samarbeid med andre kommuner. 

 Videreutvikle samarbeid med oppvekstetaten for å bedre mulighetene for tidlig innsats. 

 Etablere et tverrfaglig kommunalt tilbud for gravide, barn og ungdom. 

http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ikke-de-ambisioese-jentene-som-sliter-mest-psykisk
http://www.ungdata.no/id/22414
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
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3.2.2 Brukere med store og sammensatte behov 

Brukere med sammensatte behov finnes i alle aldre og de har et bredt spekter av helseutfordringer. 

Det kan være personer med utviklings- og/ eller funksjonshemning, personer med kognitiv svikt og 

demens, personer med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusproblemer, personer med nevrologiske 

sykdommer og skrøpelige eldre mennesker med flere samtidige sykdommer.38  

«Syke, gamle og skrøpelige» utgjør en stor del av denne gruppa, men en relativt stor del er under 67 

år. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg faller stort sett inn under denne 

kategorien. 

Som følge av redusert liggetid på sykehus, skrives de ut tidligere til kommunalt ansvar. 

Følgende grupper knytter det seg særlige utfordringer til: 

o Demens. 

o Oppfølging av personer med kreftsykdom. 

o Pasienter med små volum og store behov. 

 Alvorlige nevrologiske lidelser 

 Alvorlige psykiske lidelser 

 Sjeldne medfødte lidelser 

De sistnevnte pasientgruppene er det så få av, at en kommune på størrelse med Hol ikke 

kan ha tilstrekkelig kompetanse til å gi et fullgodt tilbud. Det må derfor settes i verk 

samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kompetansesentra for å løse utfordringene. 

Det vil være stort behov for tjenester til denne gruppa, der hjemmetjenestene, legetjenester, 

ergoterapi, fysioterapitjenester ofte er de viktigste tjenestene. 

 Det kreves både annen kompetanse og høyere og mer flerfaglig kompetanse enn tidligere. Dette 

gjelder kanskje spesielt i hjemmetjenestene. 

 Denne gruppa vil lide mest om man ikke har helhetlige og koordinerte pasientforløp. 

Det kreves god ledelse for å sikre kvaliteten der brukeren har behov for tjenester fra flere ulike 

tjenesteytere. 

Det må jobbes aktivt med forebygging av økte helseproblem hos denne gruppa. F.eks. vil overvekt 

eller fallende forflytningsevne som følge av passivitet eller problemer med et godt kosthold kunne gi 

større plager i tillegg til den alvorlige sykdommen, enn det som hadde vært nødvendig. 

3.2.3 Kronisk sykdom 

Det er de fire ikke-smittsomme sykdommene hjerte-/kar, diabetes, kroniske lungesykdommer og 

kreft som i størst grad bidrar til for tidlig død. I tillegg fører nevrologiske lidelser til stort tap av 

                                                           

38 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet s 126 

Hol kommune skal: 

 Styrke hjemmetjenesten 

 Styrke demensomsorgen 

 Følge opp samarbeidet i Hallingdal vedr. personer med oppfølgingskrevende demens  

 Når det er behov for det, gi tilbud om: 

o Nødvendige helse- og omsorgstiltak  

o Tilpasset bolig 

 Aktivt bruke sine plasser på intermediæravdelinga på HSS. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
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funksjonsevne hos dem som rammes. Personer med kroniske sykdommer er i stor grad i stand til å 

håndtere sin egen sykdom selv, men er avhengige av tett oppfølging og lærings- og mestringstiltak. 

Kommunen kan sette i verk tiltak for denne gruppa som påvirker livskvalitet og sykdomsforløp i 

betydelig grad. 

 Forekomsten av kroniske lidelser rammer ikke tilfeldig. Det er opphopning både blant grupper i 

samfunnet og hos enkeltindivid, som kommunen kan rette forebyggende tiltak mot. 

 Forebygging, god medisinsk behandling og rehabilitering over tid kan påvirke prognosen og 

redusere konsekvensene av sykdommene, for de som er blitt syke. 

 Primærhelsemeldinga angir primærhelseteam som spesielt viktige for oppfølgingen av disse 

gruppene.39  

 Lærings- og mestringstiltak vil være svært viktige. 

 Mange har sammensatte tjenester som må koordineres. 

 

3.2.4 Habilitering og rehabilitering 

I Hol kommune legger vi til grunn definisjonen for habilitering og rehabilitering som brukes i Forskrift 

om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Se side 4 i denne planen. 

Habilitering og rehabilitering er et tverretatlig ansvar, som involverer mange ulike tjenester og 

aktører - og er ikke en egen avdeling eller tjeneste i kommunen. 

Personer med behov for habilitering og rehabilitering kan deles inn i 3 kategorier, tilsvarende 

oversikten på side 3 i planen, avhengig av behov.  

Se også vedlegg nr. Vedlegg 1. 

Tilbud innen habilitering og rehabilitering kan deles inn i: 

1. Habilitering og rehabilitering i institusjon. 

Veileder for habilitering og rehabilitering anbefaler40 at kommunene sikrer døgntilbud innen 

rehabilitering innen to kategorier: 

a. Generell, enkel, døgnrehabilitering gjennom korttidsplasser i sykehjem. 

b. Intensivt tilbud i kommunal eller interkommunal rehabiliteringsinstitusjon/ 

rehabiliteringsavdeling. 

2. Habilitering og rehabilitering utenfor institusjon. 

Forskning viser at de beste rehabiliteringsresultatene for de fleste brukergrupper oppnås 

hjemme.41  

                                                           

39 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, s122 
40 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, side 44 

Hol kommune skal: 

 Utarbeide tiltak som bidrar til at personer med kronisk sykdom mestrer sine liv, i 

samarbeid med pårørende og ved behov helse- og omsorgstjenesten. 

 Sørge for at flest mulig av pasientene i denne gruppa og deres nære pårørende opplever 

at de kan forholde seg til Hol kommune som en helhet, og at tjenestene de mottar er 

koordinerte og samordnede 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf
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a. Opplæring av brukere og pårørende (læring og mestring) er avgjørende for resultatet 

av en habilitering- og rehabiliteringsprosess. 

Ansvar for utvikling av disse tilbudene i Hol kommune er i dag ikke plassert. 

b. Hverdagsrehabilitering 

er tiltak som kan ha stor gevinst, både i forhold til funksjon og livskvalitet hos 

brukeren og i forhold til kommunens ressursbruk. 

c. Rehabilitering med arbeid som mål. 

Er tatt i bruk i Hol kommune, Helling kafe er et eksempel på det. 

Det er fortsatt behov og et potensiale som kan utvikles. 

Kommunen skal ha en generell samlet oversikt over behovene for habilitering og rehabilitering slik at 

framtidige tilbud for brukergruppen kan planlegges. Denne oversikten mangler i dag. En samlet 

planlegging av framtidige behov for habilitering- og rehabiliteringstjenester er derfor en utfordring.  

Det anbefales at kommunen sikrer et faglig tyngdepunkt med grunnleggende basiskompetanse innen 

sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering42. Hol kommune har i dag ikke et slikt 

faglig tyngdepunkt. Kompetansen innen fagfeltet er spredd utover i etaten. 

Det er av stor betydning at kommunen har god nok grunnleggende basiskompetanse for å gi et godt 

habiliterings- og rehabiliteringstilbud.43 Hvordan er tilstanden i Hol kommune? 

 Kommunen er godt dekket med ergoterapeut. 

 Tilgangen til fysioterapi er tilfredsstillende. 

 Kommunen mangler tilgang på logoped, og det rammer først og fremst barn og unge og 

voksne med nevrologiske skader og lidelser. 

 Det mangler personale på både fagarbeider- og bachelor-nivå med videreutdanning i 

rehabilitering. Det kan føre med seg at personalet ikke kan nok om rehabilitering, eller i stor 

nok utstrekning klarer å oppdage behov for rehabilitering. 

3.2.5 Bekjempe vold og seksuelle overgrep 

Regjeringen har gjennom flere publikasjoner på tvers av departement44, synliggjort utfordringene 

rundt vold og seksuelle overgrep. I tillegg til at vold har store konsekvenser for den enkelte, har vold 

                                                                                                                                                                                     

41 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, s. 105 
42 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, s. 30 
43 St. meld. nr 26 (2015-2016), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet s106 
44 Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mor barn og ungdom 
(2014-2017) og Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017 (oppfølging av Meld. St. 15 
2012-2013). 

Hol kommune skal: 

 Øke den generelle kompetansen innen habilitering og rehabilitering. 

 Utvikle et helhetlig og intensivt rehabiliteringstilbud, herunder etablere hverdags-

rehabilitering som et fast tilbud. 

 Videreutvikle faglige tyngdepunkt for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

 Ha en samlet oversikt over nåværende og forventet behov for habilitering og 

rehabilitering i kommunen. 

 Plassere ansvar for læring og mestring i Hol kommune. 

 Videreutvikle «rehabilitering med arbeid som mål» på en systematisk måte. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Strategi_Overgrep_m.bokmerker_revidert.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-liv-uten-vold.pdf
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også store samfunnsøkonomiske kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, 

barnevernstiltak, psykisk og fysisk helsehjelp, krisesentertilbud, sosialhjelp m.m.  

Det foreligger et krav til kommunen om å utarbeide egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

I Hallingdal er det en interkommunal gruppe som har fått i oppgave å lage en felles handlingsplan.  

3.2.6 Tannhelse 

Tannhelsetjenesten generelt er et fylkeskommunalt ansvar, mens det daglige tannstellet for de som 

bor på institusjon er kommunens ansvar. 

Pasienter på sykehjem har krav på nødvendig hjelp til stell av tennene, samtidig som hjemmeboende 

med stor funksjonssvikt og store omsorgsbehov også har utfordringer med stell av tennene. 

 God tannhelse er vesentlig for god og riktig ernæring. 

 Munn- og tannhelse hos sterkt pleietrengende kan være utfordrende, 

spesielt gjelder dette tannstell hos personer med demens. 

3.2.7 Innvandrere, asylsøkere og flyktninger 

Det er en økende tilstrømning av innvandrere og flyktninger til Norge. Mange er arbeidsinnvandrere 

som kommer hit for å arbeide i en periode. Det har i det siste vært økning av asylsøkere i mottak som 

ikke har fått behandlet sin søknad om oppholdstillatelse og det er økning i antall personer som 

venter på å få tildelt kommune. Hol kommune må i likhet med andre norske kommuner, ta sin del av 

ansvaret. Det er flyktningetjenesten i Hol, som følger opp og koordinerer de forpliktelser kommunen 

har ovenfor bosatte flyktninger. 

3.2.8 Øyeblikkelig hjelp 

Kommunene har fått ansvar for å etablere kommunale akutte døgntilbud (KAD) innen 01.01.16. 

Kommunene i Hallingdal har løst dette ved å inngå en avtale med Vestre Viken HF og HSS, om kjøp av 

KAD senger på Hallingdal sjukestugu. 

Hallingdal sjukestugu er en somatisk avdeling, og pasienter med rus og psykiatridiagnose omfattes 

derfor ikke avtalen. Plassene har likevel ved enkelte tilfelle blitt benyttet til psykiatripasienter, men 

da i liten målestokk. 

Hol kommune skal: 

 Sørge for at beboerne i institusjonene og hjemmeboende med kommunale helsetjenester 

i hjemmet får tilstrekkelig hjelp til stell av tenner. 

Hol kommune skal: 

 Bistå flyktninger og nyankomne innvandrere med mottak og integrering gjennom 

kvalifisering i introduksjonsprogrammet, ved informasjon, rådgivning, veiledning, 

individuelle planer, og andre egenproduserte tiltak. 

 Opprette helseteam for asylsøkere, som skal ivareta de lovpålagte helsetjenestene til 

flyktninger og asylsøkere i mottak. 

Hol kommune skal: 

 Bidra til at handlingsplan for vold i nære relasjoner i Hallingdal ferdigstilles og at tiltakene 

i planen blir fulgt opp. 
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Legetjenesten i Hol utfordres av et betydelig tjenestebehov til alle våre gjester i kommunen. Det er i 

perioder en stor befolkningsøkning i kommunen, med store sesongvariasjoner. Dette forsterkes av at 

kommunens gjester er aktivitetssøkende, også innenfor risikoaktiviteter, noe som gir høyere 

forekomst av skader. Dette krever økt omfang av allmenne legetjenester og legevakt, det gir økt 

behov for øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner og betydelig antall skader som skal håndteres. 

Behovet for øyeblikkelig hjelp dekkes av lokal legevakt på Geilo, men også av legevaktsamarbeid 

interkommunalt, lokalisert til Ål. Akutte innleggelser ivaretas både lokalt, på Geilotun, på Hallingdal 

sjukestugu og på Sykehus. Avstanden fra Geilo til nærmeste sykehus (Ringerike, 166 km) gir behov 

for høgt nivå av akuttmedisinsk kompetanse i legetjenesten i Hol. Legetjenesten i Hol må selv 

håndtere problemstillinger som andre steder eksporteres til sykehuset. Dette medfører avanserte 

kompetanse- og utstyrskrav lokalt. 

Jordmorberedskap og følgetjeneste er også en del av kommunens øyeblikkelig hjelp-tjeneste. Alle 

fødende skal følges av jordmor til sykehus i forbindelse med fødsel 

3.3 Omsorgstjenestene 

Disse målene ligger til grunn for det som gjøres i omsorgstjenesten:  

1. Innbyggerne i Hol kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessig gode 

omsorgstjenester, iht. Helse- og omsorgstjensteloven Kap. 3 og 4.  

Dette innebærer at tjenestene som ytes skal være i forhold til pasientens eller brukerens 

behov.  

2. Innbyggerne i Hol kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og 

forsvarlig, og så lenge de kan få nødvendige helsetjenester av den type og omfang som det er 

forsvarlig at de får hjemme.  

Hol kommune skal følge bestemmelsene i Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien), 

spesielt § 3. Tjenestens innhold: 

Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel 

og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet 

legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:   

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.   

b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.   

c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt 

nødvendig hjelp til personlig hygiene.  

d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.  

e) Lindrende behandling og en verdig død.   

f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til 

habilitering og rehabilitering. 

g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen. 

h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.  

Hol kommune skal: 

 Sørge for at de som oppholder seg i kommunen, både befolkning og gjester får nødvendig 

øyeblikkelig helsehjelp, uavhengig av årsak og geografi. 

http://lovdata.no/forskrift/2010-11-12-1426
http://lovdata.no/forskrift/2010-11-12-1426/§3


 Kommunedelplan for helse og omsorg 2016 - 2027 30 

 

Den kulturelle pilleesken 

Hol kommune har en satsing på kulturelle opplevelser til brukere av omsorgstjenestene i kommunen, 

Den kulturelle pilleesken. Målet med dette er todelt: 

 bevisst bruk av sang musikk som terapi både individuelt og i grupper 

 bevisst bruk av kulturopplevelser for å skape trivsel i hverdagen 

Satsingen har også til hensikt å utvikle samarbeid mellom omsorgstjenestene og lokale kulturtiltak og 

bevisst bruk av lokale utøvere i kulturformidlingen. 

3.3.1 Nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessig gode omsorgstjenester  

Kommunen har det overordnede ansvaret for omsorgstjenester. Det betyr at det er kommunen selv 

som har ansvaret for at tjenestene finnes og at de er gode nok, og for et godt samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten om den enkelte pasient. Det følger av forsvarlighetskravet at tjenestene må 

holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang 

Hver enkelt bruker eller pasient skal altså få de helse- og omsorgstjenestene som vedkommende har 

behov for, ut fra sin situasjon. Dette stiller krav til helsepersonellet sin utførelse av sitt arbeid, så vel 

som organiseringen av tiltakene og arbeidet. Dermed må kommunen sørge for at helsepersonellet er 

i stand til å utføre arbeidet på en måte som gir forsvarlige tjenester.  

3.3.2 Bo i egen bolig   

Bosituasjonen er av fundamental betydning for en trygg tilværelse. 

Omsorgstrengende skal ha muligheter til et privat og selvstendig liv med trygghet og verdighet i eget 

hjem.  

De fleste ønsker bo i et miljø der man føler tilhørighet, og har et ønske om å bo i egen bolig så lenge 

som mulig. Dette er også ønskelig sett fra helse- og omsorgstjenesten sitt ståsted. 

Dette gjør at pasienter / brukere som ønsker å bo i egen bolig skal få de helse- og omsorgstjenestene 

som er nødvendige for at det skal la seg gjøre. Dersom det - etter en forsvarlighets- og 

sikkerhetsvurdering - ikke lenger er mulig at vedkommende bor hjemme, skal kommunen tilby plass i 

institusjon. Slike tjenester kan ha som må å øke den enkeltes evne til å bo hjemme (gjennom 

rehabiliteringstiltak) eller å gjøre det enklere for vedkommende å bo hjemme (f.eks. tilrettelegging av 

boligen eller praktisk bistand). 

«I egen bolig» i denne sammenheng kan bety vedkommende sin egen bolig eller omsorgsbolig.  

3.3.3 Hovedprinsipper for omsorgstjenesten 

1. Tilby en helhetlig og fleksibel tiltaks- og behandlingskjede  
Tjenestene som en pasient og bruker mottar fra pleie- og omsorgstjenestene henger sammen, og kan 

ikke sees som isolerte fra hverandre.  

Et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud er sentralt i kravene som Helse- og 

omsorgstjenesteloven stiller til kommunen. Kommunen skal, etter bestemmelsene i kap. 7 i loven, 

utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester. Uavhengig av individuell plan, skal innbyggerne i Hol kommune motta tjenester som er 

tilpasset egne ønsker for eget liv, til helsetilstand og funksjonsnivå, og til omkringliggende forhold 

som bolig, familie og andre sosiale faktorer.  

Ved tildeling av tjenester er det av betydning at man har gjort et godt kartleggingsarbeid på forhånd.  

 Kartleggingen skal utføres av andre enn de som gjør vedtak om tildeling av tjenestene.  

 De som kartlegger må også vurdere om en pasient eller bruker har krav på tilbud om 

individuell plan og/eller koordinator og melde fra om dette.  
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2. BEON-prinsippet - Omsorg på riktig nivå  
Det er befolkningen i Hol kommune sine behov som skal styre hvilke tjenester som tilbys, samtidig 

som tjenestene skal gis på riktig nivå. For å oppnå dette legges BEON-prinsippet til grunn. BEON 

(beste effektive omsorgsnivå). «Omsorgstrappa» er knyttet til prinsippet.  

I tillegg til omsorgsnivå, innebærer prinsippet at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør 

foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. Dette prinsippet er mest tydelig i tiltakene 

på de nederste trinnene i omsorgstrappa.  

Figur 4- Omsorgstrappa, som illustrerer økende omsorgsnivå ved økende behov 

3. To bo- og behandlingssenter som utfyller hverandre  
I Hol kommune er det to bo- og behandlingssentre, som inngår som en del av det totale tilbudet 

innen helse- og omsorgstjenesten. Bo- og behandlingssentrene skal sikre både:  

• langtidsplasser for sterkt pleietrengende og pasienter med alvorlig grad av demens.  

• plasser til målretta korttidsopphold og avlastning.  

Plass på institusjon tildeles av tildelingsteamet etter pasientenes behov og hvilken av institusjonene 

som best bidrar til å møte behovet hos pasienten.  

4. Hjemmebaserte tjenester er basistilbudet i omsorgstjenestene  
Hjemmetjenestene inngår som en del av den helhetlige pleie- og omsorgstjenesten, og tildeles etter 

pasientenes behov på en måte som best bidrar til å møte behovet hos pasienten.  

Tiltak innen folkehelse er viktig for å øke befolkningens evne til å klare seg selv, for å forebygge 

sykdom og for å forebygge skader.  

Hol kommune skal 

 Bruke hjemmebaserte tjenester som basistilbudet i omsorgstjenestene. 

 Ha to likeverdige bo- og behandlingssenter som utfyller hverandre. 

 Følge BEON-prinsippet for omsorg på riktig nivå 

 Videreutvikle samarbeidet mellom omsorgstjenestene og kulturlivet, med tanke på å 

bruke kulturuttrykk til å skape en god tilværelse hos brukerne. 
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3.4 Miljøterapitjeneste 

Begrepet miljøterapi brukes i arbeid med personer som trenger hjelp med tilrettelegging og struktur i 

livet sitt for å kunne mestre dagliglivets områder. Det handler om å kunne bo selvstendig og det å 

delta i arbeid og fritidsaktiviteter  ut fra egne premisser og funksjonsnivå.  

Brukermedvirkning og selvbestemmelse er sentrale verdier i miljøterapeutiske tiltak. I Hol kommune 

er det primært avdelingene Psykisk helse og Miljøterapitjenesten som tilbyr miljøterapi som tiltak i 

en habiliterings- eller rehabiliteringsprosess. 

Hol kommune ønsker å utvikle et godt tilbud innen arbeid og fritid som bidrar til utvikling og vekst 

hos den enkelte. Dagsenteret har tidligere hatt dette fokuset, men dette er nå i endring og utvikles i 

samarbeid med Psykisk helse for i større grad å gi meningsfylte og tilpassede oppgaver i form av 

arbeidstrening til dem som ikke mestrer et ordinært arbeid ev. med tilrettelegging. Videre vil 

kommunen satse på tiltak som bidrar til å redusere behovet for framtidige individuelle tjenester, som 

f.eks. Aktiv ung og Aktiv voksen. 

3.5 Psykisk helsetjeneste /rusomsorg 

Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Området har over 
lang tid på blitt prioritert gjennom opptrappingsplaner og økonomiske virkemiddel. Kommunene har 
ansvar for å tilby likeverdige, nødvendige og forsvarlige tjenester. Dette har vi lykkes godt med i Hol, 
men vi ser likevel klare utfordringer på området: 

 Antallet barn og unge med relativt alvorlig psykisk sykdom er økende. 

 Antallet eldre med psykiske utfordringer øker. 

 Andelen eldre med rusproblematikk er økende. 

 Utviklingshemmede er spesielt utsatt for å utvikle psykiske lidelser. 

Hol kommune satser videre lavterskeltjenester eller det som regnes som rask kvalifisert hjelp. 
Hovedfokus vil være angst og depresjoner. Vi ønsker å være mer tydelig i lokalsamfunnet, ved å 
holde åpen dag, temakvelder og lignende. Endring i dagsentertjenestene fra passiv dagsenter til 
arbeidsrelatert aktivitet, som f.eks. kantinedrift, er eksempel på lavterskeltilbud. Videre ønsker 
kommunen å satse på rusproblematikk. Vi vil videreføre brukerplan, og iverksette tiltak for å øke 
kompetansen på området. 
Kommunen skal styrke innsatsen blant barn og unge og komme tidlig i gang med tiltak for de i denne 
gruppa som har behov for det. 
Ut fra det som er nevnt på side 13 om boliger til vanskeligstilte, vil det være behov for boliger til 
personer med psykiske lidelser med bemanning av en eller annen type og omfang. 

Hol kommune skal  

 Arbeide med å utvikle miljøterapeutiske lavterskeltilbud for å forebygge psykiske lidelser. 

 Øke kompetansen og innsatsen på rusfeltet. 

 Etablere boliger for vanskeligstilte, spesielt de med psykiske lidelser og/eller 

rusproblematikk. 

 Øke kompetansen på psykisk helse innen den samlede helse- og omsorgstjenesten. 

Hol kommune skal 

 Utvikle et godt og samordnet miljøterapeutisk tilbud til personer med utviklingshemming 

og med psykiske plager. 

 Videreutvikle fritidstilbud med en miljøterapeutisk gevinst. 

 Sette i verk tiltak for å øke kompetansen innen miljøterapi. 
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3.6 Andre helsetjenester 

3.6.1 Legetjenestene 

Det allmennmedisinske offentlige legearbeidet fordeles på legeoppgaver knyttet til helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, sykehjem, tiltaksteam, psykisk helsevern, demensomsorg, sorg- og kriseteam, 

administrasjon og veiledningsoppgaver. Samfunnsmedisinske oppgaver blir ivaretatt av 

kommuneoverlege i 50% stilling. 

Hovedaktiviteten til kommunens fastleger er kurativ virksomhet. 

Utfordringer for legetjenestene:  

 En eldre befolkning gir press på legetjenestene, på samme måte som for de fleste andre 
delene av helse- og omsorgstjenestene. 

 Det bygges flere fritidsboliger, noe som gir en økt tilstrømming av turister med høy 
skaderisiko, samt flere med dårlig helse og behov for helsetjenester. 
Sesongvariasjonene i løpet av året er ikke så tydelige som tidligere, slik at tilstrømmingen av 
turister er jevnere fordelt. 

 Flere flyktningmottak og flere asylsøkere vil kreve økte legeressurser. 

 Sentrale retningslinjer for behandlingsopplegg og kvalitetskrav vil medføre økt press på 
legetjenesten. Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Intensjonen var gradvis å flytte en 
del (ca. 20 %) av pasientbehandlingen fra spesialisthelsetjenesten til kommune-
helsetjenesten. Foreløpig er vi langt unna å innfri en slik intensjon, men retningen er gitt, og 
tjenesten må dimensjoneres for en slik omstilling. 

 Liggetida ved sykehusene går stadig nedover og er nå ca. 3,6 dager ved Ringerike sykehus. På 
samme måte for de øvrige tjenestene, bidrar dette til utfordringer for legetjenesten. 

 Når velferdsteknologi tas i bruk for overvåking av helse hos hjemmeboende pasienter, vil det 
gi økt behov for kompetanse i forhold til bruk og drift av teknologien, og verktøy til 
oppfølging av pasientene. 

Legetjenesten har i dag legekontorer både på Geilo og i Holet. I planperioden vil det være nødvendig 

å gjennomgå omfang og organisering av tjenesten. 

I Hol kommune skal den enkelte pasient være trygg på å få legetjenester med nødvendig kvalitet til 

rett tid ved at vi: 

 Har fokus på forebyggende helsetiltak på individuelt nivå. 

 Har god faglig kompetanse på alle nivå. 

 Tilbyr tjenester med høy kvalitet. 

 Bidrar med legeressurser til kommunens helsetjenester. 

 Er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden. 

 Ivaretar de som til en hver tid oppholder seg i kommunen og har behov for legehjelp. 

Legetjenesten skal ha privat praksis som normalordning. 

Hol kommune skal: 

 Utvikle legetjenesten i samsvar med framtidige lokale behov, bl.a. ved å gjennomgå 

omfang og organisering av tjenesten. 

 Sørge for godt og tett samarbeid mellom fastleger og resten av helse- og 
omsorgstjenestene, både i forhold til forebygging, behandling og rehabilitering.  

 Følge opp sentrale krav til utvikling og innhold i legetjenesten. 
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3.6.2 Fysioterapi 

Fysioterapitjenesten er en viktig del av den totale helsetjenesten i kommunen, som dekker et 

mangfold av oppgaver til alle befolkningsgrupper i alle aldre, med hovedfokus å forbedre eller 

opprettholde funksjonsevnen. Fysioterapi er en nødvendig tjeneste for at kvaliteten på det helhetlige 

tilbudet til befolkningen skal være god. Det er viktig at fysioterapitjenesten skal samarbeide med de 

øvrige tjenestene, og er spesielt en viktig del av ulike samarbeidende team. 

Det er i dag ikke ventelister for behandling av betydning, noe som har sammenheng med at det er 

stor aktivitet i grupper. 

Tjenestene ytes av både kommunalt ansatte (i fysio- og ergoterapitjenesten) og privatpraktiserende 

(tilsvarende to driftstilskudd) med avtale med kommunen. De kommunalt ansatte og de 

privatpraktiserende utfyller hverandre på en god måte. Individuell behandling gjøres først og fremst 

hos privatpraktiserende, mens kommunalt ansatte fysioterapeuter bl.a. utfører oppgaver ved 

helsestasjon for barn, i skolehelsetjenesten, ved helhetlig rehabilitering og trening i grupper. 

Fysioterapi kan også ytes hjemme hos pasienten, når det er formålstjenlig å ha oppfølgingen i 

hjemmet.  

Utfordringer: 

 Være klar til å yte tidlig innsats når pasienten kommer hjem etter opphold hos 

spesialisthelsetjenesten for å forhindre forfall og gi best mulig resultat ved rehabilitering. 

 På samme måte som ved de øvrige tjenestene, vil det kunne bli en utfordring å opprettholde 

en god fagdekning. 

 Endringene i pasienttilgangen, ved at dårligere pasienter skrives ut fra sykehus, stiller større 

krav til spesialisert kompetanse. Fordi det er relativt få fysioterapeuter i kommunen, vil hver 

av dem måtte ha relativt høy kompetanse innen flere områder. 

3.6.3 Ergoterapi 

Når en person sin funksjonsevne ikke er tilstrekkelig for å kunne oppfylle hverdagens krav og dermed 

mestre hverdagen, vil ergoterapi kunne bidra til å redusere dette misforholdet, slik at evnen til å 

mestre blir bedre. En vellykket innsats på dette området, vil bidra til å redusere belastningen på 

øvrige helse- og omsorgstjenester, ved at den det gjelder selv kan mestre sitt liv og løse sine 

utfordringer i større grad. Den vil også redusere belastningen på pårørende, og samtidig føre til et 

bedre liv for hver enkelt. 

Ergoterapeutene sine hovedområder i Hol kommune er i dag: 

 Kartlegging av funksjonsnivå, og derved også avklare ev. hjelpebehov. 

 Bidrar aktivt til å ta i bruk ulike løsninger innen velferdsteknologi. 

 Hjelpemiddelformidling, som er viktig tiltak for å klare seg hjemme. Dette kan innebære både 

formidling fra kommunens eget lager, for kortvarige behov på kort varsel, og fra NAV, for 

mer varige behov. 

Formidling av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager er viktig for å kunne ta i mot pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten, da disse ofte har et relativt stort, men kortvarig behov for tekniske 

hjelpemidler. Behovet for korttidsutlån av tekniske hjelpemidler forventes å øke, i takt med at 

pasienter skrives tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten.  

I tillegg er det også en del korttidsutlån av hjelpemidler til personer som oppholder seg midlertidig i 

kommunen, spesielt i sesonger med mye turister i kommunen. Det er derfor viktig å kunne ha et 

lager som er funksjonelt, har tilstrekkelig med hjelpemidler av riktig type og som administreres på 

sånn måte at man oppnår en effektiv utnyttelse av hjelpemidlene. 
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4 Medarbeiderperspektivet 
Med økende behov for fagkompetanse og en forventet nedgang i befolkningen i yrkesaktiv alder, vil 

det bli en stor utfordring å ha tilgjengelig nok personale med høy nok kompetanse. 

Statistisk sentralbyrå ser for seg at mer enn hvert tredje årsverk vil produsere helse- og 

omsorgstjenester i 2060 og det er ikke opplagt at bedre helse blant eldre vil dempe veksten i 

bemanningsbehovet.45 Det siste har bakgrunn i følgende tre forhold: 

1. Helseforbedringene kan i seg selv betinge bruk av helsetjenester. 

2. Redusert dødelighet kan føre til at flere når en alder der behovet for helse- og 

omsorgstjenester uansett vil være relativt høy. 

3. Lavere dødelighet blant 70-80-åringer kan føre til at flere avslutter sine liv som demente. 

Det er behov for flere med mer spesialisert kompetanse. 

 Når kommunen får «flere sykere pasienter», krever det økte faglige ressurser, både på 

grunnleggende og på spesialisert nivå 

 Det forventes stor pensjonistavgang, som må erstattes. 

For å lykkes med å rekruttere personell med riktig kompetanse, må man utvikle attraktive fagmiljø 

som tiltrekker seg kompetente personer. Hver enkelt fagutøver må oppleve så mye faglig stimulering 

og utvikling som man ønsker og trenger for å utføre jobben på en kvalitetsmessig og god måte. 

Samtidig må kommunen ha fokus på å gjøre det attraktivt å bo i kommunen, bl.a. gjennom et 

balansert og sammensatt arbeidsliv, fordi rekruttering av stabil arbeidskraft ofte krever at også en 

ektefelle må ha et sted å arbeide, som gjerne fungerer sammen med en part som arbeider turnus i 

helger og høytider. Det vil være viktig med næringsutvikling som bidrar til arbeidsplasser utenom 

Helse / omsorg og reiseliv, sånn at det øker den generelle tilflyttinga til kommunen. 

Det må også finnes attraktive steder å bo for de som vil etablere seg i kommunen. 

 Det er relativt stort forbruk av innleide vikarer i omsorgstjenestene, noe som bidrar til å øke 

utgiftene. 

 Til en viss grad er det konkurranse mellom avdelingene om de samme fagfolkene. Dette er 

uheldig – man må arbeide for å skape samarbeidsklima 

Følgende, som står i Omsorg-202046, vil også gjelde for Hol kommune: 

 For å sikre bærekraftige og gode tjenester, er det behov for faglig omstilling og en heving av 

det faglige nivået i helse- og omsorgstjenesten, blant annet gjennom å øke andelen personell 

                                                           

45 SSB – Rapport 2014/14 «Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren framover» 
46 Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 

Hol kommune skal: 

 Yte fysio- og ergoterapitjenester med god kvalitet til prioriterte grupper og tilpasset 

brukerens behov. 

 Tilpasse ressurstilgang og nivå på tjenestene til brukernes behov og til en ny 

kommunerolle. 

 Bidra til at brukerne gis mulighet til å ta vare på egen helse og mestre hverdagen ut fra 

egne ønsker og forutsetninger. 

 Utvikle lokalt hjelpemiddellager etter behovet. 

http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/170663?_ts=1452121e668
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/
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med helse- og sosialfaglig utdanning, skape større faglig bredde, med flere faggrupper og økt 

vekt på tverrfaglig arbeid.  

o Den faglige omleggingen er knyttet til rehabilitering, aktivisering, egenmestring og 

veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg skal 

det blant annet legges til rette for å videreutvikle kompetanse på lindrende 

behandling og omsorg ved livets slutt, styrke kompetansen i tjenestene til personer 

med utviklingshemming og bedre den medisinske og pleiefaglige oppfølgingen og 

koordinering av tjenestene til brukere i sykehjem og hjemmetjenesten. 

o Regjeringen skal utvikle en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og 

fagutvikling, Kompetanseløft 2020. Planen skal bidra til utvikling av en faglig sterk 

tjeneste og til å sikre at sektoren har tilstrekkelig og kompetent bemanning og flere 

med universitets- og høgskole- utdanning og klinisk kompetanse. Planen skal bygge 

videre på de gode erfaringene fra Kompetanseløftet 2015. 

o Kompetanseløftet utvides fra å omhandle omsorgstjenesten til å omhandle hele den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Kompetanseløft 2020 planlegges lagt fram i forbindelse med budsjettet for 2016 

o Det forventes en underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere de kommende 

år. 

o Heve det faglige kompetansenivået i omsorgstjenestene, blant annet gjennom å øke 

andelen personell med høgskoleutdanning og legge til rette for internopplæring. 

 Lovregulerte kompetansekrav. 

Som del av arbeidet for å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene, vil myndighetene 

også utrede innføring av normer eller veiledere for bemanning og kvalitet i omsorgssektoren. 

Videre skal innføring av kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

utredes.  

Selv om antallet innbyggere i kommunen forventes å være stabilt, vil alderssammensetningen endre 

seg betydelig. Det vil være langt færre i yrkesaktiv alder (2067 år) pr innbygger over 80 år enn i dag. 

Vi ser at dette vil være utfordrende i Hol og i nærliggende kommuner – og i større grad her enn i 

landet som helhet. Se side 5 i denne planen. 

 Hol kommune kan aktivt arbeide for å rekruttere innbyggere i yrkesaktiv alder (og dermed 

arbeidskraft) for å motvirke dette. 

 Et sammensatt og attraktivt arbeidsmarked vil være et pluss i denne sammenhengen, for å 

rekruttere personer som kan være tjenesteytere. 

Hol kommune skal: 

 Utvikle bruken av strategisk kompetanseplan for å sikre at behovet for kompetanse 

dekkes på best mulig måte. 

o Kartlegge behovet for videreutdanning og spesialisert kompetanse, og legge til 

rette for tiltak som dekker behovene. 

 Følge opp kompetanseløft 2020. 

 Nytte kompetanse best mulig ved å samarbeide mellom avdelinger, bl.a. i vikarpool, 

andre måter å legge turnus på. 

 Etterleve normer eller veiledere for bemanning og kvalitet i omsorgssektoren dersom 

slike blir innført. 

 Oppfylle lovregulerte krav til kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester, 

dersom slike krav blir innført. 

 Gjøre det attraktivt å leve, bo og arbeide i Hol kommune, for potensielle medarbeidere i 

etaten og deres familier. 
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5 Økonomiperspektivet 
I denne planen er det beskrevet framtidige utfordringer og strategier for å imøtekomme disse 

utfordringene. Det forventes økning i antall brukere og pasienter, det forventes dårligere pasienter 

og det stilles større krav til alle deler av kommunehelsetjenesten. Sett i forhold til den økonomiske 

situasjonen i Hol, er dette en dårlig utvikling. Hol kommune ønsker å effektivisere driften med tanke 

på kostnader, øke inntektsgrunnlaget og redusere investeringsaktiviteten for å drive bærekraftig. I 

tillegg ønsker kommunen å opprettholde tjenestekvaliteten på dagens nivå. 

For å møte utfordringene økonomisk vil kommunen måtte kombinere ulike tiltak. Med den 

forventede økningen som er beskrevet i planen, kan det bli vanskelig å komme utenom en økning i 

antall helsepersonell i årene framover, og det vil være behov for nyinvesteringer i omsorgsplasser, 

samt andre lokaler for tjenesteyting. 

Det betyr at en større del av kommunens totale budsjett må prioriteres til helse og omsorgssektoren. 

For å motvirke noe av dette er det viktig at tjenestene organiseres på en effektiv måte, at man tar i 

bruk det potensialet som ligger i frivilligheten, at man tar i bruk teknologi på en god måte og at man 

får til et godt interkommunalt samarbeid. I tillegg kan det hende at man må vurdere tjenestenivået i 

kommunen.  

 

 

Hol kommune skal: 

 Se på tjenestenivå og tildeling av tjenester for å tilpasse kvaliteten til de økonomiske 
rammefaktorene. 

 Ha en bemanning og kompetanse som er tilpasset behovet, demografisk utvikling og 
tjenestenivå 

 Vurdere struktur og organisering for å få til en mest mulig effektiv tjeneste.  

 Være en pådriver i interkommunalt samarbeid. 

 Ta i bruk teknologi og nye arbeidsmetoder. 

 Benytte statlige tilskuddsordninger aktivt, både i forhold til kompetanseheving, men også 
når det gjelder investeringer. 
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Vedlegg 1. Oversikt over helsetilstand i nivå og aktuelle tiltak
Tabellen anskueliggjør sammenhengen mellom helsetilstand, funksjonsnivå, hjelpebehov, ressurs bruk, forebyggende og
behandlende tiltak, sammenholdt med konsekvens av funksjonstap – og viktig heten av å forebygg e ytterligere tap av
helse eller funksjon. Om man har én alvorlig lidelse, og man lever godt med den, vil en tilleggslidelse kunne forårsake økt
tap av funksjonsevne/helse, livskvalitet og evne til å klare seg selv – og økt ressursbehov
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Vedlegg 2. Folkehelseprofilen for Hol kommune 

 

Grønn sirkel betyr at man med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger bedre an enn landet 

som helhet. Rød sirkel betyr at man med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger dårligere an 

enn landet som helhet. Den røde vertikale streken er verdien for landet som helhet. For øvrig forklaring, 

se http://www.fhi.no/kommunehelsa  

Vi ser at på områdene «God drikkevannsforsyning», «Mobbes på skolen, 10. klasse», Hjerte- og 

karsykdom, primærh.tj.» og «Vaksinasjonsdekning, MMR, 9-åringer» er det markert med rødt i Hol 

kommune sitt folkehelsebarometer for 2015. 

For å finne tiltak og iverksette disse, kreves det en grundig analyse av årsaker og sammenhenger… 

http://www.fhi.no/kommunehelsa
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