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1. INNLEDNING  

1.1 Forord 

 

Mandatet for arbeidet har vært omfattende og utfordret både vår utredningskapasitet og  evne til nytenkning. 

Selve arbeidet med planen startet i april og ble avsluttet i oktober 2013. 

Planen er utarbeidet i samarbeid med Rune Devold AS som gjennom sitt styringsverktøy har gitt oss 

statistikk på individnivå, noe som igjen har vært av stor betydning for analysen og  beskrivelsen av nåtid. 

Rune Devold AS har også gitt andre verdifulle innspill i arbeidet med planen.  

Det er lagt stor vekt på at aktuelle virksomhetsledere kvalitetssikret tallmaterialet i utredningsfasen, for å 

sikre at vurderingene i størst mulig grad bygger på korrekt faktagrunnlag.  

Planen er, før den fremmes for politisk behandling, drøftet med berørte tillitsvalgte. Likeledes er 

Barnerepresentanten og fastlegene gitt mulighet til å fremme en uttalelse til planen. 

Under arbeidet med planen er det lagt til grunn at planen skal være et overordnet styringsdokument med 

klare målsetninger, som bør få sin oppfølgning gjennom økonomi og handlingsplan. Tiltakslisten er derfor 

ikke uttømmende i forbindelse med tilførsel av nødvendig kompetanse i planperioden. 

Planen anbefales ikke rullert hyppigere enn hvert 4. år, det vil si første gang tidligst i 2017. Dette vil bli 

nærmere omtalt i kommunens planstrategi. 

2. SAMMENDRAG  

Nasjonale føringer legger stor vekt på å styrke egenomsorgskapasiteten gjennom økt fokus på forebyggende 

og helsefremmende arbeid i alle sektorer, bruk av velferdsteknologi og at individuelt tilpassede, sømløse 

tjenester ytes av godt kvalifisert fagpersonell. Videre fokuseres det på pårørende, de frivillige og 

lokalsamfunnet som en ressurs og viktige samarbeidspartnere for å kunne videreføre en bærekraftig 

velferdspolitikk i kommunene. 

Folkehelseprofilen for Våler kommune viser at befolkningen i Våler har lav utdanning, høyt sykefravær, 

relativ høy forekomst av psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser 
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I planperioden vil befolkningen i Våler øke med ca 25 %. Det vil være størst vekst i gruppen 0-66 år.  

Gruppen eldre 67-80 år + vil i planperioden samlet øke med ca. 284 personer og vil av det totale folketallet 

utgjøre 846 personer. Det betyr igjen at vi vil få økt press på kostnader til tiltak for barn, unge og eldre 

samtidig.  

Morgendagens eldre vil være friskere, leve lengre, ha gode forutsetninger for deltakelse i lokalsamfunnet og 

stille andre krav til tjenestetilbudet en gruppen eldre gjør i dag. Vi antar at de fleste vil kunne bo hjemme 

med individuelt tilpassede tjenester slik at presset mot sykehjem og trygde og omsorgsboliger vil avta noe i 

fremtiden .De pasientene vi i størst grad vil møte i boliger og på sykehjemmet vil være de som har et 

kortvarig rehabiliteringsbehov, behov for palliasjon og de pasientene som har en langtkommet 

demenssykdom. Det foreslås å opprette et demens team og dagtilbud til demente ved omstilling. 

Planens hovedgrep forutsetter at en sammenslått driftsorganisasjon med en virksomhetsleder og to 

avdelingsledere for Pleie- og omsorg (PLO) får ansvar for hele omsorgstrappa. Vi forutsetter at boligmassen 

opprustes og at sykehjemmet gradvis trapper ned bruken av den eldste bygningen til å gjelde 6 plasser slik at 

det til sammen vil være 25 plasser på sykehjemmet. Til gjengjeld ønsker vi gradvis å ta i bruk 3.etasje i 

Bergskrenten 14 til demente. 

Alternativet vil være å bygge nytt sykehjem på bakkeplan og benytte del av dagens sykehjem fra 1988 til 

bofellesskap for ulike pasientkategorier hvor det betales husleie pr. enhet. Alternativt kan det etableres 

bofellesskap øremerket demente. 

Oppsummert må vi i 2040, målt i 2012-kroner, øke sykehjemskapasiteten med 60 plasser til en årlig prislapp 

på +54 mill kr ut over dagens ramme hvis vi ikke endrer retning og benytter ulike innovative løsninger som 

velferdsteknologi og omstilling for fremtiden. Det er ikke forenlig med krav til bærekraftig 

kommuneøkonomi å fortsette som nå. 

Vi foreslår i planen å restaurere de eldste trygdeboligene, avhjemle ungdomsboligene til boliger med annet 

formål og kjøpe andeler i Kornveien med tanke på bosetting av unge funksjonshemmede fremfor å bygge 

nye boliger for utleie. Samtidig oppfordrer vi til et nært samarbeid med private utbyggere for å samlokalisere 

seniorboliger og boliger for funksjonshemmede hvor innbyggerne selv kan kjøpe seg en universelt utformet/ 

tilrettelagt bolig. 

Planen bærer preg av et fremtidig skille mellom velferdspolitikk og nødvendig helsehjelp, hvor vi legger 

vekt på viktigheten av å stimulere til egenmestring der det er mulig. Aktiv deltakelse styrker den enkeltes 

handlingskompetanse slik at ikke alt må overlates til profesjonelle fagutøvere. Sterkere brukerinnflytelse, 

frivillighet og medborgerskap er viktige forutsetninger for å skape et godt omsorgsfellesskap i fremtiden.  

Det anbefales å opprette tverrsektorielle samarbeidsarenaer i forbindelse med det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet i kommunen for å kunne følge opp de nasjonale føringene. I tillegg anbefales det å 

opprette en ny hjemmel for fysioterapeut, øke jordmorstillingen, på sikt øke hjemlene for helsesøstere og 

etablere frisklivsentral. Våler har fødselsoverskudd, mange funksjonshemmede barn med store behov og et 

høyt antall personer med muskel og skjelett lidelser. Kommunen har meget lav dekning i forhold til andre 

sammenlignbare kommuner for fysioterapeut og jordmor, og  lav dekning for helsesøstere. Det anbefales i 
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planen å opprette et familiesenter ved omstilling. I tillegg anbefales et tettere samarbeid om barn og unge på 

tvers av seksjonene.  

Hjemmebesøk hos alle innbyggere som har fylt 75 år og innføring av hverdagsrehabilitering blir i planen 

anbefalt som et ledd i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Rehabiliteringsplan bør utarbeides. 

I tråd med nasjonale føringer fokuseres det også på et tettere samarbeid  med pårørende for å utvikle gode 

løsninger, de frivillige og lokalsamfunnet for å fremme helse og forebygge uhelse. Nevnte 

samarbeidspartnere må verdsettes som samarbeidspartnere og en ressurs for å kunne videreføre et 

bærekraftig helse- og omsorgstilbud i Våler kommune. 

Individuell omsorgsstatistikk (IPLOS) for Våler kommune viser at tildelingspraksis for tjenester og enkelte 

boligtyper i Våler kommune har vært raus over mange år. Det har ført til at brukere og pasienter med relativt 

små behov er tildelt tjenester av et for stort omfang. Praksisen har skapt en forventning i befolkningen om at 

terskelen for tildeling av tjenester er lav. På bakgrunn av dette anbefales det å opprette et tildelingskontor 

som mottar alle søknader og fatter vedtak, unntatt for de tjenester som tildeles av NAV. Dette bør gjøres for 

å sikre standardisering, profesjonalisering og habilitet. 

 Når tunge omsorgstjenester reduseres er det avgjørende at lavterskeltilbud bygges opp, og utvikles slik at vi 

tildeler tjenester etter prinsippet riktige tjenester, til riktig tid og på riktig nivå. Det er i planen foreslått ulike 

lavterskeltilbud til de gruppene vi ser har behov for aktivitet, sosial deltagelse og arbeidsrelatert aktivitet.   

Vi har et godt og velfungerende interkommunalt samarbeid i forbindelse med utvalgte tjenester. 

Interkommunalt samarbeid anbefales videreutviklet for å sikre nødvendig kompetanse og et større fagmiljø. 

 

3. MANDAT  

3.1 Bestilling 

Ved kommunestyrets behandling av handlingsprogram inkl. økonomiplan 2013 – 2017 og årsbudsjett 2013, 

ble det i vedtaket nedfelt som oppdrag til rådmannen å ”Utarbeide Helse- og omsorgsplan  2013 – 2023”.  

Det ble ikke gitt ytterligere føringer i tekstdelen. 

I Formannskapets møte 21 mars 2013 presenterte rådmannen en foreløpig disposisjon for Helse – og 

omsorgsplanen, for å peke på behovet for en helhetlig gjennomgang innen området og hvor omfattende 

denne nødvendigvis måtte bli om den skulle danne grunnlag for anbefalinger knyttet til så vel fokusområder 

som investeringsbehov.  
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Med grunnlag i erkjennelsen av at arbeidet var omfattende og utfordrende, var det en felles forståelse for at 

planen kunne bli ferdigstilt etter 1 september 2013 (som opprinnelig bestilt). Det var likeledes en felles 

forståelse for at planen måtte være klar til det politiske arbeidet med årsbudsjett 2014 og handlingsplan 

2014-2017.  

4. PLANGRUNNLAG  

Intensjonen med planen er å vise hvordan Vålers fremtidsplaner  nødvendigvis må baseres på ytre rammer og 

føringer i lover og forskrifter, Kommuneplan og planer som de enkelte virksomhetene har lagt - samt å 

synliggjøre muligheter og anbefale hvilke tiltak som bør aktiveres/gjennomføres.  

4.1 Nasjonale føringer 

4.1.1 Lovverk  

Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven har erstattet Kommunehelsetjenesteloven og bestemte 

deler av Sosialtjenesteloven.  I helse- og omsorgstjenesteloven er skillet mellom helsetjenester og 

omsorgstjenester opphevet. Det er etablert et felles regelverk, og en klage- og tilsynsordning. Kommunene 

har fått et “sørge for” ansvar, det vil si plikt til å: planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere tjenestene 

slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav i lov og forskrift. Kommunens ansvar er 

tydeliggjort. Det er stilt krav til kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet. Kravet om bestemte funksjoner er 

opphevet. I stedet er det kommet funksjonskrav. Det vil si at kommunen skal organisere og legge til rette for 

nødvendige tjenester og helsehjelp. Hvordan kommunene ønsker å organisere og tilpasse tilbudene er opp til 

den enkelte kommune.  

 

Loven stiller også krav om helhetlige og koordinerte tjenester og et tett samarbeid med helseforetakene. 

Kommunene vil ha plikt til å oppnevne koordinator til pasienter og brukere som har behov for langvarige og 

koordinerte tjenester og medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Formålet med Folkehelseloven er å fremme folkehelse, utjevne sosiale helseforskjeller og 

sikre at folkehelse og helsefremmende arbeid prioriteres. Ansvaret legges til kommunen ved å sørge for 

“helse i alt vi gjør”. Kommunene skal sørge for en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

påvirkningsfaktorer. Innbyggernes helsetilstand, utfordringer, påvirkningsfaktorer og en vurdering av 

årsaksforhold og konsekvenser skal inngå som et grunnlag for all kommunal planlegging. 

Pasient –og brukerrettigheter knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester, er samlet i 

pasientrettighetsloven. 

Helsepersonelloven omfatter alt personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 
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4.2 Regjering og Storting 

4.2.1 Signalene endrer seg 

1
I 2005 var mange opptatt av utbygging, kapasitet, rettighetsfesting osv. I nåtid er regjeringen

2
 opptatt av 

omstilling, innovasjon, velferdsteknologi, pårørendehjelp osv. Hovedgrunnen til dreining av fokus ligger i to 

forhold: demografisk utvikling (antall eldre) samt det alle kommuner, inklusive Våler opplever: lønnsnivået 

for arbeidstakere er blitt så høyt at det simpelthen ikke lar seg gjøre å produsere velferden på samme måte 

lenger. ¾ av kostnadene er lønnsutgifter. Det er ikke bare kommunene som står foran omstilling, det gjør 

også innbyggerne ved at det  oftere og oftere oppleves vanskeligere å få tjenester.  

4.2.2 St.m 25 2005-2006 ”Mestring, muligheter og mening” 

St.meld.nr. 25, Mestring, muligheter og mening, om ”Framtidas omsorgsutfordringer”, legger føringer for 

hvordan kommunene skal omstille helse- og omsorgstjenestene til å bli bærekraftige for framtiden: 

”Regjeringens mål er å skape trygghet for de som trenger det, slik at brukerne også i framtiden skal være 

sikret et godt omsorgstilbud. Tjenestene skal så langt som mulig utformes med utgangspunkt i den enkeltes 

ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi, bosted eller boform. 

Et framtidig velferdssamfunn forutsetter imidlertid at alle bidrar med sitt, og regjeringen vil derfor utfordre 

den enkelte innbygger til å ta et medansvar både for fellesskapets ordninger, ansvar for tilrettelegging av 

egen bolig og deltakelse i det sivile samfunn. Dette innebærer klare forventninger til aktiv deltakelse, i stedet 

for tilbaketrekning – spesielt i forhold til en voksende seniorbefolkning med økte ressurser, både 

helsemessig, utdanningsmessig og økonomisk”.  

4.2.3 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) 

Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) la regjeringen den politiske kursen for helse- og 

omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Regjeringens utgangspunkt er at det er et 

offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til 

hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, 

personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. 

En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Når sykdom 

rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, 

og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. Regjeringen vil videreutvikle en helsetjeneste som er 

blant verdens aller beste medisinsk, teknologisk og når det gjelder omsorg. Tjenestene skal være effektive, 

                                                 

1 Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer 

2 Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013)  Morgendagens omsorg 
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trygge og tilgjengelige innen akseptable ventetider. Endringer i helsetrusler, sykdomsmønster og utviklingen 

i medisinsk diagnostikk og behandling, fordrer endringer også i helse- og omsorgstjenestene. 

4.2.4 Stortingsmelding 34: 2013 ”Framtidas Omsorg” 

I stedet for å la bekymringen for de økonomiske problemene i vår del av verden ta overhånd og la de 

demografiske utfordringer vi står overfor gjøre oss handlingslammet, vil vi utforske mulighetene og lete etter 

nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Meldingen har på denne bakgrunn tre hovedsiktemål: 

– Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter. 

– Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av 

organisatoriske og fysiske rammer. 

– Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet 

De siste 20 årene har endringene i den kommunale omsorgssektoren i stor grad vært knyttet til veksten i 

tjenestemottakere under 67 år. Omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg men dekker nå hele 

livsløpet, og nye yngre brukergrupper bringer med seg nye ressurser, krav og mestringsstrategier som etter 

hvert setter sitt preg på og bidrar til fornyelse. Et sterkt velferdssamfunn kan bare skapes sammen med 

innbyggerne. Det må bygges på tillit til at folk selv vil ta ansvar og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare 

gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det daglige. Slikt 

medansvar gir seg uttrykk både i organisert deltakelse i frivillige organisasjoner, samvirketiltak og 

brukerorganisasjoner og i mer uformell innsats i lokalsamfunnet, familie og sosialt nettverk. 

Det bygger også på tillit og solidaritet mellom generasjonene. Meldingen ser på de mulighetene som ligger i 

å involvere frivillige organisasjoner, utforske de nye formene frivilligheten tar og legge til rette for uformell 

omsorg i et moderne samfunn. Samfunnets fellesskapsløsninger forutsetter at folk også tar del i oppbygging 

og utforming av det offentlige tjenestetilbudet, og ikke forholder seg som rene forbrukere og konsumenter til 

helse- og omsorgstjenester. På denne måten blir de for det første ikke bare bærere av problemet, men også en 

del av løsningen. For det andre bidrar aktivt medansvar til at forventningene til tjenestetilbudets kvalitet og 

omfang blir mer realistiske For det tredje styrker aktiv deltakelse den enkeltes egen handlingskompetanse i å 

kunne ta vare på seg selv og andre, slik at ikke alt må overlates til profesjonelle fagutøvere. Sterkere 

brukerinnflytelse, medborgerskap og mer direkte lokaldemokrati er derfor viktige forutsetninger for 

framtidas omsorgsfellesskap. Et aktivt og levende sivilsamfunn og frivillige 

4.3 Samhandlingsreformen 

Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen danner bakteppe for ny Helse- og omsorgslov og ny 

Folkehelselov som trådte i kraft 1.januar.2012. Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et 

bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og 

tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på 

habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes 
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og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Utredning og behandling av hyppig forekommende 

sykdommer og tilstander, skal desentraliseres når dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldne 

sykdommer og tilstander, skal sentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god 

ressursutnytting. En vellykket samhandlingsreform forutsetter bedre balanse og likeverdighet mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal gjennomføres over 

tid. For å nå målene i reformen, er det nødvendig med et bredt sett av virkemidler: 

Rettslige virkemidler inkluderer lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Økonomiske virkemidler skal understøtte målene om 

bedre arbeidsfordeling, gode pasientforløp og kvalitativt gode og kostnadseffektive løsninger, og sikre 

finansiering av nye oppgaver for kommunene. Det innføres avgrenset kommunal medfinansiering for 

somatiske behandlinger i spesialisthelsetjenesten. 

Faglige virkemidler skal bidra til å endre praksis i tjenesten, i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 

Veiledere, retningslinjer og prosedyrer, og nasjonale kvalitetsindikatorer er eksempler på faglige 

virkemidler.  

Organisatoriske virkemidler skal bidra til mer hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling, og må 

utvikles både lokalt og nasjonalt. Det må legges til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer mellom 

ulike tjenester og forvaltningsnivåer. 

4.3.1 Vålers resultat vedrørende Samhandlingsreformen i 2012 

Medfinansiering av kostnader for medisinske pasienter til konsultasjon eller innleggelser ved helseforetakene 

skal fungere som insentiv for å tilrettelegge og organisere tjenester på best mulig effektive omsorgsnivå og 

kartlegge det totale omfanget av helsetjenester i kommunen.  

Ordningen skal inspirere kommunen til å vurdere egen helseinnsats i et helhetlig faglig og 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi betaler 20 % av kostnadene med et tak på kr. 30 000 pr. innleggelse. 

Ordningen er på sikt tenkt å omfatte andre diagnosegrupper men foreløpig er dette ikke vedtatt. 

I 2012 hadde Våler kommune 3.417 pasienter til polikliniske konsultasjoner.  Dette medførte en kostnad i 

medfinansiering på kr 855.000,-.  
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Våler kommunes totale kostnader til medfinansiering av medisinske lidelser for 2012 er pr. 29.5.13 beregnet 

totalt til ca kr 4.200 000. Endelig avregning vil ikke foreligge før i november 2013. 

Våler kommune har ikke hatt utskrivningsklare pasienter i helseforetak fra 2012 og frem til i dag.  Kostnader 

forbundet med utskrivningsklare pasienter vi ikke kan ta i mot er kr 4000,- pr. døgn 

Diagnose relaterte grupper (DRG) er et poengsystem for å beregne pris på et pasientopphold.  Poengene 

brukes til å si noe om kompleksiteten både medisinsk og økonomisk, og er grunnlag for finansiering. Satsen 

for DRG justeres årlig for pris- og lønnsvekst. I 2012 var 1 DRG = kr 38.209, i 2013 er 1 DRG = kr 39.447,-

Kommunens medfinansiering beregnes på bakgrunn av DRG-poeng, og andelen er 50 % av DRG-kostnad.  
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DRG er ikke betaling pr døgn. Prisen er den samme uansett hvor mange døgn man ligger eller hvor mye man 

undersøkes. Pasienter som ligger lenge på sykehuset kan generere ekstra utgifter for kommunen. 

Tallene viser at bergninger som er basert på tidligere års polikliniske konsultasjoner og innleggelser i 

helseforetakene er ganske nøyaktig for Våler kommune.  

 

Vi ser at det er diagnosegruppen kreft, og sykdommer i blodårer, ekskl. hjerteinfarkt og hjerneslag, som 

utgjør den største gruppen i Våler kommune. Tallene for tredje tertial 2012 bekrefter dette. Vi ligger også 

høyt i forhold til sykdommer i muskel og ledd, nyre, blære og prostata, og fordøyelsen 

Våler kommune betaler mye for kreftpasienter i helseforetakene. Vi har en sykepleier ansatt i 

hjemmesykepleien som er kreftkontakt. Hun har ingen avsatt tid til denne oppgaven, og må uføre oppgaver 

knyttet til funksjonen i tillegg til andre sykepleieroppgaver. Innbyggere med en kreftdiagnose er i en sårbar 
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situasjon, og har ofte behov for spesiell, tilrettelagt oppfølging. Vi har ikke spesialkompetanse innen 

kreftbehandling i Våler kommune i dag. 

Moss lokalmedisinske senter( MLMS) vil kunne være et alternativ for enkelte av disse pasientene, i tillegg til 

behandling i hjemmet. 

MLMS har i sine effektmål nedfelt følgende: 

 MLMS skal ha et sterkt kompetansemiljø, bidra til styrket samarbeid med utdanningsinstitusjoner, 

stimulere til fagutvikling og økt forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester  

 MLMS skal stimulere til økt kommunesamarbeid 

MLMS vil kunne utvikles til et kompetansesenter i regionen hvor kreftkoordinatorer arbeider på tvers av 

kommunegrensene for å gi innbyggerne kvalitativt gode tjenester. 

Kreftpasientene og deres familier må forholde seg til et til dels fragmentert behandlings- og støtteapparat, 

blant annet bestående av fastlege, sykehus/ev. spesialsykehus, privatpraktiserende spesialist, 

hjemmesykepleie, sykehjem/sykehjemslege, palliativ enhet/MLMS, fysioterapeut, ergoterapeut, NAV, 

psykiatritjenesten, helsestasjonen/skolehelsetjenesten, arbeidsgiver/skole.Ved å ansette en kreftkoordinator 

vil koordinatoren kunne representere kontinuiteten hos oss, og være "limet" i systemet for pasienten og de 

pårørende.   

Som beskrevet i planstrategien skal det utarbeides en kreftplan som detaljert vil beskrive behovet for 

spesifikke tjenester til pasientgruppen, behovet for kompetanse og utvikling av et tilfredsstillende fagmiljø.  

Ved aktiv bruk av MLMS i samarbeid med fastleger, sykehjemslege og legevaktsleger, og en satsning på 

hjemmebaserte tjenester utført av godt kvalifisert hjelpepersonell ønsker vi å redusere behovet for 

spesialisthelsetjenester til gruppen kronisk syke, pasienter som har akutt pleie eller observasjonsbehov og de 

med et utvidet behov for palliativ omsorg. 

Det er legetjenesten i form av fastleger, sykehjemslege og legevaktsleger som gjennom henvisning til 

poliklinikker og innleggelser i sykehus direkte genererer utgiftene knyttet til medfinansiering. En god dialog 

og et tett samarbeid med legetjenesten er derfor avgjørende for å holde kontroll på utgiftene.  

4.4 Kommuneplan 2011-2022 

4.4.1 Del 1: Mosseregionens felles plangrunnlag                                                                                  

Levekår og folkehelse som prioritert satsingsområde 

Levekår og Folkehelse hovedmålet: I 2022 preges Mosseregionen av et levende lokalsamfunn med aktive og 

engasjerte innbyggere og velfungerende målrettede tjenester.  
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For seksjon Helse – og omsorg har vi utarbeidet følgende  mål for seksjonen: 

I 2023 Leverer seksjon Helse – og omsorg målrettede, individuelt tilpassede tjenester til aktive og engasjerte 

innbyggere som i størst mulig grad ivaretar eget liv og egen helse.  

Relevante delmål fra Kommuneplanen:  

 Sosial rettferdighet.  Strategi: aktivt folkehelsearbeid, utjevne levekårsforskjeller, fysisk aktivitet i Vansø-     

området, etablere sosial møteplasser i nærmiljøene 

 Positiv sosial kapital og god integrering i et samarbeid med frivillig sektor. felles frivillighetspolitikk. 

 Selvhjulpne eldre gjennom fysisk planlegging og styrket sosial aktivitet. Strategi: Universelt utformet 

bolig. Forebyggende og helsefremmende innsats  

 Universelt utformede møteplasser og uteområder for allmenn bruk med Vansjø som senter for 

friluftsaktivitet. Strategi: stedstilknytning og tilhørighet, etablere varierte møteplasser 

 Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å dempe veksten i offentlig tjeneste-

produksjon innen helse- og omsorgsområdet. Strategi: møte utfordringer innen helse og omsorgsområdet 

gjennom tverrfaglig styrking 

 Barn og unge skal vokse opp i utviklende miljøer og bidra aktivt i lokalsamfunnet. Strategi: 

Tilrettelegging for tidlig innsats og utvikling av helhetlige kommunale tjenester. Styrking av 

lavterskelaktivitetene for å bidra til økt fysisk og sosial aktivitet.                                                                             

4.4.2 Del 2: Våler kommune 

Den spesifikke delen av kommuneplanen som kun gjelder for Våler består av en kort beskrivende del der 

områder for tjenesteyting er omtalt (aktuelle områder i denne sammenhengen er arealer til kommunal 

administrasjon og helse- og sosialsenter) og bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene er 

stort sett tekniske, men inneholder også mange krav som er relatert til helse og til kvaliteter som kan ha 

betydning for reduksjon av belastningen på hjelpeapparatet (bestemmelser knyttet til faresoner, universell 

utforming, lekeplasser, støy med mer) 

Jfr eksplosiv utvikling i folketallet fram til 2040 har vi i planen valgt å se nærmere på arealer som kan være 

aktuelle i forhold til tjenesteyting i nærheten av Helse – og sosialsenter.  Det bør sikres arealer til formålet.  

Ved Helse- og sosialsenteret er det i dag ikke satt av nye arealer til tjenesteyting. Ved herredshuset er det satt 

av ca 5 dekar som kan benyttes til dette formålet. En utvidelse ved Helse- og sosialsenteret kan enten skje 

ved ombygging, fortetting og/eller at tilstøtende arealer omdisponeres. Stedsanalyse for Kirkebygden 

anbefaler at korridoren mellom Helse- og sosialsenteret og Kirkeelva ikke bygges igjen, men antyder en 

mulig utviklingsretning på østsiden av Mørkveien. 
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I tillegg til dette er det i arealdelen langs Folkestadveien avsatt ca 15 dekar med delt formål tjenesteyting/bolig.  I 

Svinndal sentrum og på Våk er det avsatt til sammen ca 10 dekar til tjenesteyting i forbindelse med eksisterende 

trygdeboliger. 

Det anbefales at områder nært Helse- og sosialsenteret vurderes i plansammenheng for omregulering til 

tjenesteyting. 

 

5. BEFOLKNINGSUTVIKLING  

5.1 Sterk vekst i alle aldersgrupper, men i ulike perioder 

Som framskrivningsmodell er det brukt  statistikk fra statistisk sentralbyrås (SSB) Middels nasjonal vekst 

(alternativ MMMM). Den innebærer middels utvikling på alle de 4 faktorene fruktbarhet, levealder, 

innenlandsk mobilitet og netto innvandring. Våler har allerede stor netto innflytting. SSB opplyser at 

MMMM-modellen tar høyde for netto innflytting til Våler siste 5 år. Modellen viderefører altså dette 

mønsteret.  

For planlegging av helse- og omsorgstjenester er alle aldersgrupper viktige fordi det etter hvert er blitt mange 

yngre brukere. Dette gjelder i særlig grad Våler som har en eksepsjonelt ung brukermasse. Se nærmere om 

dette i kapittel om dagens tjenester. 

Våler får betydelig befolkningsvekst, 

økningen blir på 58 % fram til 2040.  

I planperioden skal folketallet øke fra dagens 

4833 til 6029 i 2023, økningen blir på 1.196 

(+25 %).   

Det blir sterk vekst i 0-66 årsgruppen.  I 

planperioden fram til 2023 øker antallet med 

877 til 5.183 (+21 %). Fram til 2040 øker 

gruppa ytterligere med mer enn 1000 

personer. Dette vil medføre press på 

kostnader til tiltak for barn/unge, 

infrastruktur, kultur og helse/omsorg.  

Det positive er at skatteinntektene 

sannsynligvis vil kunne øke. På den annen 

side kan vi få press på sosialutgiftene dersom 
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innflyttingen medfører opphopning av vanskeligstilte.  

Gruppen 67-79 øker jevnt hele veien, hele 127 (29 %) allerede fram til 2017. Fram til 2023 øker gruppen 

med 217 personer (+50 %). At veksten i gruppa øker ytterligere fram til 2030 og til slutt i 2040 utgjør i alt 

966 legger viktige premisser for planen fram til 2023. Se avsnitt nedenfor om konsekvenser av 

befolkningsutviklingen.  

Gruppen 80+ stabiliseres fram til 2017. Deretter starter en moderat vekst med 57 (+41 %) fram til 2023. Bare 

6 år deretter, i 2030, er gruppen blitt i alt 341 (+202, +45 %). Fram til 2040 fortsetter veksten slik at antallet 

80 år+ i 2040 er 454 personer. Det er faktisk 3,2 ganger flere enn pr i dag.  Også for denne gruppa gjelder at 

utviklingen mot slutten og etter planperioden legger viktige premisser for planperioden.  

Avslutningsvis vil vi imidlertid for ordens skyld få peke på at befolkningsutviklingen skissert ovenfor bygger 

på de forutsetninger som er lagt til grunn i prognosen – herunder et betydelig element av framskriving av den 

meget høye folketallsveksten kommunen har hatt de siste årene. Den faktiske utvikling vil rimeligvis kunne 

bli annerledes. Prognosen innebærer en (fortsatt) årlig befolkningsvekst på drøyt 2% i perioden 2013-2023. 

Dette er meget høyt; gjeldende fylkesplan legger til sammenlikning til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst 

på ca. 1% for fylket og 1,2% i Moss regionen. Så høy vekst over tid er meget krevende for kommunen; noe 

som allerede oppleves meget godt når det gjelder annen infrastruktur, som skoler og barnehager. I tråd med 

det rådmannen anførte i (saksframlegget om) skolebruksplanen, jf. k-sak 40/12, kan mye tilsi at en gjennom 

behandling av reguleringsplaner/utbyggingsavtaler for nye boligfelt aktivt bør søke å begrense den 

gjennomsnittlige årlige veksten i planperioden.  

5.1.1 Kommuneintern utvikling 

Befolkningen er spredt på 3 soner, der Våk og Kirkebygden er omtrent like store med i underkant av 2000 

innbyggere hver, og Svinndal som har litt over 1000 innbyggere. Tabellen og grafen nedenfor forteller at 

dette mønsteret forventes å bli forsterket i årene framover. 
3
  

Folketallet vil øke i både Våk og i Kirkebygden, mens Svinndal vil stabilisere folketallet. Tallmaterialet  

                                                 

3 Tallmaterialet i dette avsnittet er tilrettelagt av Østfold Analyse 
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går bare fram til 2022. Figuren viser tydelig at det er Kirkebygden som vil øke mest, og vil i 2022 ha 43 % 

av innbyggerne mot 38 % i 2013. Våk vil ha 38 % og Svinndal 19 %.  
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Noe av dette skyldes internflytting. Tabellen viser flyttemønsteret i tiåret 2000-2010.  

 Til sone  

Fra sone Våk Kirkebygden Svinndal Til sum 

Våk 320 178 41 538 

Kirkebygden 133 684 70 886 

Svinndal 50 108 367 525 

Fra sum 503 970 478 1950 

Våk og Kirkebygden har netto innflytting, mens Svinndal har netto utflytting. Det var 178 som flyttet fra 

Våk til Kirkebygden, mens 133 flyttet motsatt vei. Fra Svinndal flyttet 50 til Våk og 108 til Kirkebygden.  

Den kommuneinterne utviklingen har liten innvirkning på valg av strategier for pleie- og omsorgstjenesten. 

Bosettingsmønsteret må uansett møtes med ambulerende tjenester, det er ikke aktuelt å splitte opp for 

eksempel hjemmetjenestens turnus i 3 deler, en for hver sone. En tredeling av turnus vil ikke være 

hensiktsmessig på grunn av økte kostnader og utvikling av små fagmiljøer.   

Det har betydning at Kirkebygden får den største veksten i aldersgruppene over 66 år fordi dette ligger nær 

hjemmetjenestens base og dermed innebærer mindre transportutgifter.   

6. HELSE-,  SOSIAL OG OMSORGSTJENESTER  

6.1 Omsorgstrappa – kostnader og dekningsgrader 

Innledningsvis vises noen statistiske nøkkeltall fra kommune og statsrapporterings systemet( KOSTRA).  

Pleie- og omsorgstjenestene samlet 

0137 

Våler 

0111 

Hvaler 

0119 

Marker 

0138 

Hobøl 

 

Kostragr 

01 Østfold 

 Landet 

uten 

Oslo 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Prioritering        

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter 

27,3 26 34,6 29,3 32,6 34 31,5 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto 

driftsutgifter til plo 
42 48 57 36 46 42 45 
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Tjenester til hjemmeboende (f254) - 

andel av netto driftsutgifter til plo 
51 50 36 63 49 54 49 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten 12064 12908 16645 13252 16639 15547 15295 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og over 427701 354468 280300 420338 319421 331555 339835 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over 105958 81921 90598 111663 105691 105627 111108 

 

Variasjonen mellom Våler og nabokommunene er veldig stor. Dette bekrefter at oppgavene løses forskjellig, 

den enhetlige omsorgssektor er ikke-eksisterende.  

Våler bruker noe mindre (27,3 %) på omsorgstjenesten enn de fleste andre målt i andel av kommunens 

samlede netto driftskostnader. Fordelingen mellom institusjon og hjemmetjenester (51 % 42 %) av netto 

driftsutgifter er ikke langt unna landsgjennomsnittet.  

Målt i kroner er netto driftsutgifter pr innbygger ganske lav (kr 12 064) sammenliknet med de andre. Målt i 

kroner pr innbyggere 80 år+ ligger Våler veldig høyt, og målt pr innbygger over 67 år ligger Våler litt under 

landsgjennomsnittet.  

Forklaringen på dette ligger i tabellen nedenfor som viser at Våler har ganske mange brukere under 67 år, og 

veldig mange brukere i 67-79 år som trekker snittet ned når vi måler pr innbygger totalt. Vålers høye andel 

brukere i yngre- og eldre-eldregrupper er en del av hovedutfordringene. 

Mottakere av hjemmetjenester pr 

1000 innbyggere, aldersfordelt 

0137 

Våler 

0111 

Hvaler 

0119 

Marker 

0138 

Hobøl 

 Kostragr 

01 Østfold 

 Landet 

uten Oslo 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 

1000 innb. 0-66 år 25 31 19 11 23 22 20 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 

1000 innb. 67-79 år. 115 66 101 44 81 70 74 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 

1000 innb. 80 år og over. 438 353 310 236 373 334 340 

 

Totalkostnader. Det framgår i senere kapitler at Våler har et høyt antall brukere totalt sett, men det brukes 

altså ikke mer penger enn litt under middels for landet. Forklaringen på dette er at det smøres tynt på, 



22 

 

 

 

sykehjemsdriften er middels kostbar samt at vi har en ressurseffektiv boligmasse. Dette omtales under avsnitt 

heldøgnsomsorg (HDO) nedenfor.  

Institusjon og boliger, dekningsgrader 

Nøkkeltall for total kapasitet i 

institusjon og heldøgns boliger  

0137 

Våler 

0111 

Hvaler 

0119 

Marker 

0138 

Hobøl Kostragr 01 Østfold 

Landet 

uten Oslo 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere 80 år over 20,4 20,5 18,8 14 18 15,8 18,5 

Andel plasser i institusjon og 

heldøgnsbemannet bolig i 

prosent av bef. 80+ 20 23 22 20 27 27 29 

Justert Andel plasser i 

institusjon og heldøgns-

bemannet bolig i prosent av bef. 

80+ 57,5       

Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass 997600 854029 994143 1079476 920271 957356 942904 

 

Vålers sykehjemsdekning er om lag 20 % (30 plasser). Det likner mye på de vi sammenlikner med og 

landsgjennomsnittet (18,5 %). Derimot ser vi at Våler innrapporterer 0 antall boliger med heldøgns tjenester, 

siden summen av sykehjem og boliger er samme % andel. Men i praksis har Våler 51 boliger som ligger tett 

ved sykehjemmet og den ambulerende natt-tjenesten, og de tilfredsstiller kravet til maks 10-minutters 

responstid på alarmer
4
. Når denne kapasiteten tillegges er Vålers kapasitet samlet sett 57,5 %. Det er svært 

høyt, men bidrar altså til å holde kostnadene samlet sett nede. Boligene skal komme til å spille hovedrollen i 

strategiene videre.   

Sykehjemmet er dels fra ’50-tallet, det nyeste er fra 1988. Bygningenes egnethet for dagens drift får 

betydning for strategiene videre. Kostnadsnivået ligger om lag kr 56.000,- dyrere enn landsgjennomsnittet pr 

plass.   

6.1.1 Omsorgstrappa, kapasitet og utnyttelse 

Den stiliserte skissen gir en rask oversikt hvordan omsorgstrappa settes sammen: 

                                                 

4 KOSTRA/IPLOS-rapportering forutsetter at boligen har integrerte tjenester for å være heldøgns boliger. Dette avviker noe fra den 

definisjonen som er benyttet i Rune Devold AS’s arbeider for Våler og som sammenlikner med en rekke andre kommuner ved bruk av 

samme definisjon.  
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Omsorgstrappa har mange trinn, og de aller fleste brukere vil møte tjenestene på lave trinn, et fåtall opplever 

plutselige hendelser og møter tjenestene på toppen av trappa. Det er markert med piler fra Bolig til mange 

trinn i trappa for å illustrere boligenes store betydning.  

En rød pil markerer det hovedproblem vi klart bør unngå når antallet eldre øker kraftig: Vi ønsker å klargjøre 

flest mulig boliger for å kunne tilby heldøgns tjeneste når behovet er der. Dette skal forebygge det pila viser, 

nemlig at brukeren overføres direkte fra ordinær hjemmetjeneste til sykehjem. Grønn pil viser ønsket 

situasjon i framtida.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

6.1.1.1 Antall brukere, tjenester som ytes 

Tabellen viser antall brukere og nøkkeltall for hvor de mottar tjenester, fra hvem, pleietyngde og sum 

timeverk/produksjon), samt snitt timer/uke som ytes av tjenester.  

    

 

 

Tjenestested/-yter 

 

 

Antall 

brukere 

Total siden 

1.jan 2012 

Antall 

uten 

timetj. 

Antall med 

timetj. 

Snitt 

pleietyngde 

brukere med 

timetj. 

Sum time 

verk 

Snitt t/u 

brukere med 

timer 

  Våler 282 398 63 219 1,99 2 619,3 13,2 

1  Hjemmetjenester 223 329 58 165 1,87 807,6 4,9 

 1 Ord hjemmetjenester 122 191 32 90 1,79 426,5 4,7 

 10 Psykisk helse 44 81 12 32 1,57 54,5 1,7 

 70 Svinndal trygdebol 5 5 2 3 2,19 2,3 0,8 

 80 HDO Trygdebol, h/s-senter Bergskr 1-11 6 6 4 2 1,35 0,6 0,3 

 81 HDO Trygdebol Bergskr 13-23 6 6 3 3 2,11 7,3 2,4 

 82 HDO Omsbol Kornvn 37-51 7 7 1 6 2,17 28,5 4,8 

 83 HDO Omsbol Bergskr 12 10 10  10 2,26 35,0 3,5 

 84 HDO Omsbol Bergskr 14 15 15 2 13 2,50 60,5 4,7 

 85 HDO Trygdebol B 2-10 4 4 2 2 1,59 0,8 0,4 

 86 HDO PSY Tilr.l bol Bergskr 25 4 4  4 2,45 191,8 47,9 

2  Våler sykehjem (30) 29 34  29 3,41   

 1 Solstua ogHjertekroken (Langtidsopphold) 25 27  25 3,57   

 3 Korttidsopph (D-gruppe) 4 7  4 2,35   

3  Bolig og hjemmetjen funksjonshemmede 30 31 5 25 2,41 1 752,3 70,1 

 9 Hjemmetjen (koordinator) 24 25 5 19 2,05 703,5 37,0 

 10 HDU og avl Kornveien 6 6  6 3,52 1 048,8 174,8 

Tallene oppsummerer alle brukere, uavhengig av hva slags og hvor mye tjenester de mottar. 

Tallene oppsummerer alle brukere, uavhengig av hva slags og hvor mye tjenester de mottar. Kolonnen ”Uten 

timetjenester” gjelder brukere som f eks bare har trygghetsalarm eller matombringing. De som står igjen i 

neste kolonne er da de som har timetjenester i form av enten praktisk bistand, sykepleie, støttekontakt, 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn eller dagsenter.  

Pleietyngde vises på skala 1-5 som er et samlemål for funksjonsevne for alle brukerne i gruppen: 

funksjonsevne er målt med IPLOS
5
. Sum timeverk summerer alle vedtak som er fattet om tildeling av 

tjenester (sum produksjon i turnus). Gjennomsnittlig antall timer/uke forklarer hvor mye vedtakene utgjør pr 

bruker pr uker.  

                                                 

5 Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk 
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Brukerne er gjennomsnittlig 59 1/2 år, det er svært ungt. De aller fleste kommuner har snittalder på 67-

70 år. En annen tilflyttingskommune som nylig er undersøkt er Øyer, har veldig mange felles demografiske 

trekk med Våler, de har snittalder på 65 år.  

De ordinære hjemmetjenestene (ekskl. psykisk helse og trygde/omsorgsboliger) har snittalder litt over 64 år, 

psykisk helse har snittalder 44 år mens trygde- og omsorgsboligene har 75 år. Sykehjemmet har snittalder på 

82 år.  Alle disse er lavere snittalder enn det vi vanligvis finner.   

Den lave snittalderen i Våler er et viktig signal inn i planleggingen; vi får svært mange flere i denne gruppen, 

og vi må lykkes med å holde behovet for tjenester så lavt som mulig.  

Hovedtrekket i det bildet vi ser er at Våler har en omsorgstrapp med ganske åpent nåløye for å få tjenester 

alle trinn i trappa. (MLMS er ikke undersøkt). Pleietyngden er begrenset i alle trinn. Mange med HDO-tilbud 

burde fått tjenestene i eget hjem, og mange av de som er i sykehjem burde fått tjenester i HDO.  

6.1.2 Andre tjenester 

Trygghetsalarm er tildelt i alt 46 brukere; et relativt høyt antall etter kommunestørrelsen. Men det kan være 

effektivt å være raus med alarmene, sikrer trygghet som lavterskeltilbud for mange.  

Kjøkkenet i Våler sykehjem produserer middagsmat for hjemmeboende. Utkjøring skjer alle dager i uken av 

frivillige som har kostnadsdekning for kjøreutgifter fra Våler kommune. I alt 59 har tjenesten pr mai 2013, 

gjennomsnittlig over tid beregnes om lag 40 brukere. 

Støttekontakt er tildelt i alt 39 brukere, snitt timer pr uke er 4,2. Både antall brukere og snitt timer/uke er 

høyere enn vi vanligvis finner. Tjenester til funksjonshemmede utgjør 38 % av antall brukere, så det er altså 

mange brukere innen vanlige hjemmetjenester og HDO-boligene som har støttekontakt.  

Omsorgslønn er gitt til 18 brukere med gjennomsnittlig 16,5 timer/uke. Antall og timer/uke er høyere enn vi 

vanligvis finner.  

Brukerstyrt personlig assistanse  (BPA) er tildelt i alt 6 brukere, og snitt timer er 106 timer/uke. Antallet som 

har tilbudet er normalt, men timer/uke er usedvanlig høyt. Av diskresjonsgrunner omtales ikke ytterligere 

detaljer, det vises til strategiene nedenfor.  

Kommunens vedtak overprøves ved klagebehandling av Fylkesmann i Østfold i forbindelse med tildeling av 

timer til BPA. Det kan, etter vår erfaring se ut som om  Fylkesmannen i Østfold har en raus tildelingspolitikk 

sammenlignet med for eksempel Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannens avgjørelse kan ikke 

overprøves av kommunen. Vi har derfor grunn til å tro at årsaken til det usedvanlige høye timetallet det 

refereres til i planen, i forbindelse med IPLOS statistikk for Våler kommune, henger sammen med 

Fylkesmannens vurderinger. Vi har hatt flere brukere som har flyttet til annet fylke. Det har i 

overføringsmøter fremkommet at tilflyttingskommune ikke har mulighet til å tilby tjenester av samme 

omfang som i Våler kommune.  
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6.1.3 Vålers boligmasse 

Våler kommune har i alt 74 boliger. 53 er trygde- og omsorgsboliger, 12 ungdomsboliger, 4 

gjennomgangsboliger og 5 boliger for vanskeligstilte. Boligene spiller en viktig rolle, og omtales i flere 

avsnitt.   

6.1.4 Hjemmetjenestene 

Hjemmetjenesten har  i 2013 utarbeidet følgende  mål for virksomheten: 

1. Hverdagsrehabilitering er en etablert ordning innen utgangen av 2014  

2. Dagaktiviteter for hjemmeboende demente er etablert innen 2015  

3. Dagaktivitetstilbud til personer med funksjonsnedsettelser er innen 2015 etablert i samarbeid med 

lokale næringsdrivende og andre frivillige i lokalsamfunnet   

4. Det er innen 2016 etablert en tildelingspraksis som sikrer individuelt tilpassede tjenester i form av et 

tett samarbeid med pårørende og økt tildeling av omsorgslønn og avlastningsordninger 

5. I planperioden skal det arbeides for at 90 % av de eldre over 80 år og 100 % av de funksjonshemmede 

mestrer sin livssituasjon gjennom individuelle tilpassede tjenester i nærmiljøet.    

6. I 2017 er alle fast ansatte faglærte .  

Enkelte mål er utdypet i planen i form av spesifikke tiltak beskrevet i kapittel 7. Enkelte tiltak vil være rettet 

mot flere mål. 

Hjemmetjenestene utgjør èn driftsenhet, har èn turnus og dekker alle brukere som er talt opp under 

hjemmetjenester, inklusive boligene. Forskjellig fra skolestrukturen med geografisk tredeling, har PLO i 

Våler konsentrasjon om ett sentrum (Kirkebygden), men det ytes selvsagt tjenester i hele kommunen. Som 

vist under avsnitt om befolkning foran er Kirkebygden netto tilflyttingssone, også for eldre. Mye av det 

skyldes kommunens boligmasse der. Hjemmetjenesten har ansvar for ambulerende natt-tjeneste og rykker ut 

på trygghetsalarmer.  

Pleietyngden (funksjonsnivået) for brukerne følger vanlige mønstre. Brukere med kjernetjenester (praktisk 

bistand og sykepleie) ligger tett opp mot 1,8, mens psykisk helse sine brukere ligger litt under 1,6. Det 

skyldes at de fleste av dem er spreke fysisk sett, og at registrert kognitiv svikt ikke slår særlig ut i 

samlemålet.  
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6.1.5 HDO-boligene 

Som tabellen i kap 6.1 viser har HDO-boligene mange (mer enn et dusin) brukere som ikke har behov for 

timetjenester. Snitt pleietyngde for alle i disse boligene er beskjedne 2,0 (skala 1-5).  
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Det er trukket en strek på nivå 3 som illustrerer at HDO i en ressurseffektiv omsorgstrapp bør ha samlet 

pleietyngde på om lag 3.  

6.1.6 Boliger til funksjonshemmede 

Våler kommune har 5 boenheter i Kornveien, hvor det ytes døgnkontinuerlige tjenester til personer med 

nedsatt funksjonsevne. Den ene boenheten benyttes til avlastning for barn, men kan også dekke voksnes 

behov for avlastning.  

                                                                                       

6.1.7 Sykehjemmet                                                                                                                                                    

Sykehjemmet har i 2013 utarbeidet mål for  virksomheten som lyder som følgende: 

1. I 2017 opplever sykehjemmets pasienter en god og trygg alderdom, og en verdig avslutning 

på livet ved hjelp av spesifikke tiltaksmetoder.                                                                                                                                

2. Alle pasienter har innen 2018 tilpassede boforhold med enerom, bad og tilgjengelig 

nødvendig utstyr 
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3. Innen 2017 skal 70% av de fast ansatte være minimum fagarbeider og få tilbud om 

videreutdanning.  

4. Innen 2015 har vi etablert et tverrfaglig demensteam og et dagaktivitetstilbud for pasienter 

med demens/kognitiv svikt. 

5. I løpet av 2016 har vi utviklet metodikk hvor grunntanken er: mat som medisin, måltid som 

terapi, måltider som aktivitet for pasienter og ansatte. 

6. I løpet av 2015 har vi utviklet en arbeidsmetodikk som sikrer  tilpasset aktivitet i hverdagen 

for pasienter på sykehjemmet.   

Enkelte mål er utdypet i planen i form av spesifikke tiltak beskrevet i kapittel 7. Enkelte tiltak vil være rettet 

mot flere mål. 

Sykehjemmet har en relativt begrenset pleietyngde samlet sett. Brukere på korttidsopphold trekker snittet ned 

noe (normalt), men i langtidsavdelingene er pleietyngden på 3,57. Det er trukket en strek for å markere nivå 

4. Med det menes at sykehjem i en omsorgstrapp som er effektivt utnyttet skal ha pleietyngde på om lag 4 

eller mer.  
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6.1.7 Krav til effektiv ressursbruk  

Vi ønsker å ha en omsorgstrapp som er 

effektiv fordi den har riktig kapasitet i ulike 

trinn og at det er de riktige brukerne som har 

tilbud. Når vi måler årskostnader pr bruker 

etter grad av funksjonstap får vi fram om 

brukerne koster ”riktig sum penger” pr år, altså 

om det er ressurseffektivt. Summen har to 

komponenter; en priskomponent som måler 

om vi produserer på en produktiv måte, og en 

mengdekomponent som sier noe om hvor raus 

vi er med tjenestene.  

Praksis viser at kommunen kan treffe eller 

bomme vesentlig med å gi tilbud på riktig 

trinn i omsorgstrappa.  
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Et lokalt eksempel fra Våler kan være at det er brukere med middels tunge funksjonstap som har tilbud i 

sykehjem. Dette tilbudet koster da 0,9
6
 mill kr 

mens det tilsvarende kunne vært gitt adekvat 

tilbud i HDO til 0,34 mill kr. Differansen er 

betydelig.  

I hjemmetjenesten i Våler ser det ut til at 

tilbudet ytes på en effektiv måte, langt på vei. 

Vi ser av grafen at prisen pr bruker med lette 

behov ligger på kr 59.000, mens snittet for 

alle de andre er kr 89.256.  

Også blant brukere med middels behov er 

Våler mye rimeligere, mens brukere med 

store funksjonstap får mye tjenester og koster veldig mye. Dette er riktig utvikling.  

Vi legger merke til at hjemmetjenestene ofte 

erstatter ordinært hjem med kommunal 

bolig/HDO når behovene overstiger middels. 

Neste figur fanger opp det.  

HDO-figuren teller opp tjenester og kostnader 

for i alt 50 brukere som har bolig tett ved 

sykehjemmet. Våler produserer tjenestene 

samlet sett kr 154.000,- billigere enn snittet 

for de andre. I det alt vesentlig skyldes det 

volumkomponenten, fordi det rett og slett ytes 

lite tjenester (brukerne har gjennomsnittlig 

små behov). Uansett er det positivt at selv 

tunge brukere i Våler kommer bedre ut enn 

snittet for de andre.  

Det er i dette bildet muligheten ligger for framtida.   

  

 

 

 

                                                 

6 Brutto institusjonskostnader fratrukket vederlag for opphold, snitt kr 100.000,-. Netto om lag kr 900.000,-.  
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6.2 Helsetjenester 

Helsetjenestene består av mange ulike fagavdelinger og tjenester som er beskrevet i punktene under i planen. 

 

Virksomhet Helse har  i 2013 utarbeidet følgende mål for virksomheten: 

 

1. Helsetjenestene virker sømløst med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten innen 2015 

2. Kvaliteten av helsehjelpen er økt innen 2018, ved at 70% av de ansatte har fagutdanning, 

høyskoleutdanning og videreutdanning  

3. I løpet av 2014 har vi etablert dagaktivitetstilbud med helsefremmende effekt for sårbare grupper, og  

bidratt til utvikling av sosiale møteplasser. 

4. Ordinære og nye tjenester er samordnet i et Familiesenter innen 2014, med lav terskel, tidlig innsats, samt 

den enkeltes fysiske og psykiske muligheter, ressurser og mestring i fokus. 

5. Rehabiliteringsteamet og hjemmetrener driver ordningen hverdagsrehabilitering som et etablert tilbud  

innen utgangen av 2014 

6. Befolkningen er bedre i stand til å tåle psykiske belastninger ved at terskelen for selvopplevd psykisk 

uhelse er hevet med 20% innen 2022 

 

Enkelte mål er utdypet i planen i form av spesifikke tiltak beskrevet i kapittel 7. Enkelte tiltak vil være rettet 

mot flere mål. 

 

6.2.1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og barselomsorg er lovpålagte tjenester og skal gi helsefremmende og 

forebyggende tilbud til gravide, foresatte, og barn og unge i alderen 0–20 år. Tjenesten skal være et helhetlig 

tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og deres familier. Den omfatter 

helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning. I tjenesten jobber 

det helsesøstre, lege, fysioterapeut og jordmor.  

De fleste gravide ønsker å benytte jordmor til å følge opp svangerskapet for å sikre at barnet utvikler seg 

normalt. Fødselstallet har i Våler de siste årene er økende. Antall liggedøgn etter fødsel er redusert kraftig og 

det er derfor behov for tett oppfølging med kvalifisert helsepersonell i den første tiden hjemme.  
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Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være lett å oppsøke, enten det gjelder små eller store problemer. 

Helsestasjonen har rutiner for samarbeid med fastlege, med andre kommunale tjenester og med 

spesialisthelsetjenesten.  

Skolehelsetjenesten driver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot både enkeltelever, 

grupper og skolemiljøet for øvrig. Skolehelsetjenesten har ansvar for å medvirke til å øke barn og ungdoms 

kunnskaper om hvordan de kan mestre sitt eget liv og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og 

levevaner. I samarbeid med hjem og skole skal skolehelsetjenesten bidra til å fremme gode sosiale forhold og 

et godt miljø 

Helsestasjonen i Våler har åpen dør og mange enesamtaler, og kan derfor bidra til å løse opp i en rekke 

vansker før de blir så alvorlige at barna må henvises videre. 

Det prøves nå ut ulike tverrfaglige forebyggende tiltak hvor skolehelsetjenesten og skolene i Våler 

samarbeider.  

Modningsprogrammet ”Trygg oppvekst” har de siste 10 årene vært gjennomført for alle elever på 7 trinn.  

Helsestasjon for ungdom i alderen 13-20 år er etablert i de aller fleste større kommuner. Denne tjenesten skal 

være lett tilgjengelig og tilby samtaler og veiledning i forhold til samliv, prevensjon, svangerskap, søvn, 

kosthold, psykiske problemer eller rusproblematikk. I forståelse med helsetjenesten i Moss kan ungdommene 

i Våler benytte seg av Ungdomshelsestasjonen der. Her jobber det lege, psykolog, helsesøster og psykiatrisk 

sykepleier. Det er enkelt for ungdommene å gå til en større helsestasjon nært skoletilbudet og en 

kostnadseffektiv løsning for Våler kommune. 

6.2.2 Barnevern 

Barneverntjenesten i Våler kommune har i dag ca dobbelt så mange barn i fosterhjem og institusjon som for 

8 til 10 år siden. Denne økningen av antall omfattende tiltak bør ikke fortsette i samme takt. For å redusere 

antallet omfattende tiltak er det viktig å arbeide på flere nivåer, både primær, sekundær og tertiær 

forbyggende tiltak har betydning. 

 Sentrale oppgaver for barnevernet i Våler er: 

 Mottak og gjennomgang av meldinger om bekymringer for barn.  

 Utredning av barns hjelpe og omsorgsbehov sammen med foreldre.  

 Iverksette tiltak for bedring av barns utvikling og bedre foreldrenes forelderkompetanse.  

 Avlastning og besøkshjem. Støttekontakt, miljøarbeider.  

 Hjemmekonsulent. 

 Forelderveiledningsprogrammet Marte Meo 
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 Forelderveiledningsprogrammet PMTO 

 Forelderveiledningsprogrammet MST.  

 Språksystemisk veiledning til foreldre og evnt. andre i nettverket.  

 Familiesamtaler. 

 Fosterhjem og veiledning av fosterforeldre.  

 Institusjon. 

 Oppfølging av tilsynsførere.    

 Føre tilsyn med fosterbarn i egen kommune. 

 Saksbehandle søknader om adopsjon.  

 Ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser  som skoler, barnehager, helsestasjon, lege og andre. 

6.2.3 Åpen barnehage 

Åpen barnehage holder til i lokalene ved siden av helsestasjonen og ligger organisert under virksomhet helse 

med egen pedagogisk leder. Barnehagen er et gratis lavterskel tilbud for barn sammen med sine foresatte. 

Åpen barnehage er en møteplass, en arena der det skjer både sosial og språklig utvikling, nettverk dannes og 

nye vennskap oppstår. Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 13.00.  I 2012 var det åpent 74 dager 

med i alt 456 barnebesøk og 413 voksenbesøk.  

 

6.2.4 Psykisk Helse og rustjenesten 

I forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse ble det etablert et eget team for psykiske lidelser . 

Dette teamet er nå godt etablert med 3 psykiatriske sykepleiere og en psykiatrisk hjelpepleier. I tillegg er det 

ansatt helsesøster med videreutdanning i psykisk helse som tar seg spesielt av barn og familier med psykiske 

vansker. Helsesøstrene følger også opp barn og unge i helsestasjonen og skolehelsetjenesten.  

Det er et tett samarbeid mellom de som jobber med voksne og de som jobber med barn og et eget 

psykososialt team er etablert for å bistå i kompliserte saker.   

Tjenesten fungerer som en hjemmetjeneste med tilbud om støttesamtaler, kontakt og samarbeid med andre 

hjelpeinstanser, utdeling av medisiner, utarbeidelse av Individuell plan og koordinatoroppgaver - eller andre 

tiltak av betydning for de det gjelder. De som får hjelp har enten kroniske lidelser eller akutt oppståtte, noen 

også i kombinasjon med rusproblemer. 



35 

 

 

 

Ansvaret for bemannet bolig i Bergskrenten har ligget hos psykisk helseteam, men blir nå omorganisert og 

slått sammen med Kornveien bolig for å utnytte kompetanse på tvers i bemannede boliger. I september 2013  

ble det ansatt felles avdelingsleder. 

Psykisk helseteam får i stedet et hovedansvar for kommunens rusomsorg fra og med høsten 2013 

I opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) er det overordnete målet å redusere de negative 

konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Kommunalt rusarbeid legger 

vekt på helhetlig tenkning med forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon, rehabilitering, behandling og 

skadereduksjon. Arbeidet omfatter alle typer rusmiddelproblemer: alkohol, medikamenter og narkotiske 

stoffer. De som får tjenester over 14 dager må søke om å få tjenester. De blir tildelt tjenester etter 

enkeltvedtak 

6.2.5 Fysio- og ergoterapitjenesten 

Tjenesten skal sikre at innbyggere i Våler som har behov for habilitering og rehabilitering får tilbud om 

dette. Målet er at innbyggerne selv opplever selvstendighet i meningsfylte daglige aktiviteter, trygghet i 

hverdagen og sosial deltagelse i samfunnet.  Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og nye 

aktivitetstap. Dekningsgraden for fysioterapeut i Våler ligger 1 årsverk under sammenlignbare kommuner. 

Fysioterapeuten er sentral i rehabiliteringen av voksne i sykehjem, ved utskriving fra sykehus, oppfølging av 

utsatte og funksjonshemmede barn og treningstilbud for livsstilsendring. Det ytes sentralt tilskudd til 

fysioterapeutstilling årlig (på kr 177 000 kr) pr. hjemmel.   

Kommunen har mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Et betydelig antall av disse barna mottar 

fysioterapi både kommunalt og privat. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom de kommunale og 

private tjenestene. Vi har i dag en kombinert stilling som rehabiliteringskoordinator og ergoterapeut. Det er 

utfordrende å gi et tilfredsstillende ergoterapitilbud og samtidig ivareta en hensiktsmessig og nødvendig 

koordinering av rehabilitering og habilitering i kommunen    

6.2.6 Private fysioinstitutter 

Det er to private fysioterapiinstitutter i Våler. Begge instituttene har lokaler i området Kirkebygden. Det ene 

instituttet er lokalisert i Bergskrenten nært legekontoret. 

Det er viktig at kapasiteten er god ved de private instituttene slik at de kan behandle et større antall 

innbyggere, spesielt med tanke på at det i Våler er mange innbyggere som sliter med muskel – og 

skjelettlidelser. Våler ligger under med 0,5 hjemmel sammenlignet med andre kommuner. Det er viktig å 

merke seg at tilplikting av private ikke får refusjon for forebyggende arbeid eller arbeid i sykehjem. De kan 

kun forpliktes til å jobbe inntil 20 % av hjemmelen til oppgaver med refusjon utenfor instituttet, det vil si i 

hjemmet til den som har behov for fysioterapi. Det er av stor betydning for kommunehelsetjenesten å ha et 

tett og godt samarbeid med de private instituttene slik at utfordringer løses i fellesskap. 
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6.2.7 Legetjenester 

Kommuneoverlegens rolle som medisinsk faglig rådgivende lege, blir av mange betegnet som den viktigste 

funksjon til kommuneoverlegen. Helse- og omsorgstjenesteloven benytter betegnelsen Kommunelege – 

medisinskfaglig rådgiver. Betegnelsen kommuneoverlege ble innført ved tarifforhandlingene i 2010. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 ”Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de 

oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommuneoverlegen plikter på anmodning fra 

departementet å delta i lokal redningssentral.  

Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet til kommunen som sådan og ikke til kommunens 

helsetjeneste. Bak dette ligger en erkjennelse av at svært mange faktorer i samfunnet har en avgjørende 

betydning for folks helse. Kommunen skal rette innsatsen mot de faktorer som påvirker folks helse og ha 

oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, i følge § 5 i folkehelseloven. 

Kommuneoverlegens medisinsk faglige rådgivning vil være avgjørende for om kommunen lykkes med sitt 

ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid.  

Våler kommune har kommuneoverlege i 100 % stilling og en kommunelege 2 i 40 % stilling. Kommunelege 

2 vil ved behov utføre de samme oppgavene og inneha det samme ansvarsområde som kommuneoverlegen.  

 

Kommuneoverlegen i Våler har et bredt ansvarområde og mange oppgaver som i hovedsak omfatter: 

 Samfunnsmedisin, 

 Medisinsk faglig rådgivning  

 Helsestasjonsarbeid, 

 Tilsynslegefunksjon sykehjemmet 

 Folkehelse, 

 Miljørettet helsevern, 

 Smittevern.  

Kommuneoverlegen er også kommuneadministrasjonens kontaktpunkt for allmennlegene og spesialist-

helsetjenesten. I Våler kommune benyttes kommuneoverlegen som en ressursperson i svært mange ulike 

saker.  

Våler kommune har turnuslege i tjeneste på halvårig kontrakt. Turnuslege arbeider sammen med, og veiledes 

av kommuneoverlege innen kommuneoverlegens ansvarsområde. Turnuslege arbeider også ved Våler 

legekontor 3 dager i uken som privatpraktiserende allmennlege under veiledning av fastlege der. 

Turnuskandidatene begynner sin praksisperiode hos oss 1.september eller 1.mars. 

6.2.8 Privatpraktiserende fastleger 

Våler kommune har 3 fastlegehjemler med listelengder på henholdsvis 1.000, 1.500 og 1.700 pasienter. Det 

er ledige plasser på alle listene. En av fastlegene kan tillegges kommunelegeoppgaver ved behov, en annen 
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er veileder for turnuslege og den tredje er tilsynslege på asylmottaket. Samtlige fastlegepraksiser er 

samlokalisert i kommunens helse- og sosialsenter. 

6.2.9 Helseteamet for asylsøkere 

Selv om kommunen ikke er involvert i driften av mottakene, har Våler kommune likevel mange oppgaver 

knyttet til mottakene og til beboerne i den tiden de bor her. Kommunen har samme ansvar for helsetjenester 

til asylsøkere som for den øvrige befolkning. Det er etablert et godt fungerende kommunalt helseteam på 

Kasper, som tar seg av helsetjenestene til beboere. Helseteamet på Kasper har et nasjonalt ansvar for 

asylsøkere som undersøkes og behandles for tuberkulose ved ankomst til landet. Teamet søker også å fange 

opp umiddelbart behandlingstrengende sykdommer og tilstander og vurderer deretter om kjente helsemessige 

forhold tilsier spesielle hensyn. Som vertskommune mottas det tilskudd til dekning av utgifter til 

helsetjenester, tolketjenester og administrasjon. Varierende antall ankomster og antall mottak utfordrer i 

perioder tjenesten i å regulere og gi tilbud fra kompetente tjenesteytere 

6.3 Sosialtjenester 

6.3.1 NAV 

Tjenestespekteret i NAV er stort og differensiert, og omfatter tjenester knyttet til arbeid og aktivitet, 

familieområdet, helsetjenester,  og sosiale tjenester.  

NAV Våler har i 2013 utarbeidet følgende mål for virksomheten: 

1. Nav tilbyr  lavterskel arbeidstilbud for brukere av sosiale tjenester innen  2015   

2. NAV  i samarbeid med andre virksomheter og ved hjelp av personer i arbeidsrelatert aktivitet tilbyr 

hjemmeboende eldre og funksjonshemmede bistand til snømåking og gressklipping samt annet 

forefallende arbeid innen 2015. 

3. Nav etablerer i 2014 en ordning med praksis i ordinær virksomhet til innbyggere som har behov for 

bistand til å komme i arbeid, ved å drive et aktivt markedsarbeid mot bedrifter. 

4. Vanskeligstilte i Våler som har behov for bistand fra NAV for å skaffe seg bolig skal ha ordnede 

boforhold, tilpasset sine behov i 2014 

5. I løpet av 2015 skal innbyggere med betydelig gjeld få time til gjeldsrådgiver innen 14 dager  

6. Innen  utgangen av 2015 er sykefraværet blant innbyggere i Våler kommune redusert med 2 prosent 

poeng fra 7,3  til 5,3 prosentpoeng ,gjennom et tett og godt samarbeid med fastlegene. 

Enkelte mål er utdypet i planen i form av spesifikke tiltak beskrevet i kapittel 7. Enkelte tiltak vil være rettet 

mot flere mål. 
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Hvilke kommunale tjenester som tilbys i NAV er opp til det lokale partnerskapet å avgjøre. I Våler har vi 

organisert følgende tjenester i NAV: 

 økonomisk sosialhjelp 

 generell rådgivning og veiledning 

 kvalifiseringsprogrammet 

 startlån 

 tilskuddsordninger fra Husbanken 

 gjeldsrådgiver 

 individuell plan 

 midlertidig husvære 

 Samarbeid rus og psykiatripasienter 

(ROP-pasienter) 

Den lokale samarbeidsavtalen mellom stat og kommune beskriver hvilke tjenester den enkelte kommune har 

valgt å legge inn i NAV-kontoret. 

 

 

 

7. UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER FRAM TIL 2023 

De utfordringer vi vil møte, og de løsningene vi har behov for forutsetter at hele kommunen, politisk, 

administrativt og faglig går inn i en utvikling som setter innovasjon i system. Det vises til Hagen-utvalgets 

innstilling 
7
 og stortingsmeldingen om Morgendagens omsorg.  

7.1 Forventninger og tilbud – mulig brist – ny selvforståelse? 

Helse- og omsorgstjenestens lovbestemmelser fastslår innbyggernes rett til å få tjenester, 

Kvalitetsforskriften og andre myndighetskrav setter ytterligere rammer. Men det er helt og holdent 

kommunene som bestemmer hvordan omsorgstrappa skal se ut, hvordan den skal benyttes, hvor mye 

ressurser som skal stilles til rådighet og til syvende og sist; hvordan den enkelte bruker skal få sydd sammen 

sitt tilbud. Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk 

                                                 

7 Hagen-utvalget NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg,  St.m nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 
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verdi og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er god brukermedvirkning på 

individnivå, systemnivå og politisk nivå.  

Det legges press på kommunens folk i møtet med brukerne – hva kan vi forvente, hva er riktig type 

tjeneste, riktig mengde, til riktig tid osv. Det benyttes kommunalt fastlagte standarder, faglig, etisk og 

humant skjønn, ofte også påvirket av kulturelle forhold. Evnen til differensiering slik Kvalitetsforskriften 

krever blir utfordret, like tjenester til like behov og begrunnet forskjellsbehandling.  

Over tid påvirkes behovet for tjenester på ulike trinn i trappa slik at det kreves annen dimensjonering og 

ny fordelingspolitisk profil. Det er krevende å disponere ressursene på en slik måte at trappa alt i alt fungerer 

effektivt slik at den dekker innbyggernes behov for tjeneester i tråd med individuelle brukerbehov.  

Omsorgstjenestene er den mest krevende av alle sektorer å styre, uansett hva vi sammenlikner med. 

Hvert minutt, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, hverdager, helg og høytider skal mennesker hjelpes. 

Skiftende behov og uforutsigbarhet er det vanlige. Det kreves kvalitet i bistand og pleie, saksbehandling, 

informasjon og forvaltning, IT-løsninger skal driftes og utvikles, medarbeidere skal ha god kompetanse og 

arbeidsvilkår. Møtet mellom bruker og bistandsyter skal skje med respekt og verdighet. Tjenestene skal 

tilpasses en bærekraftig kommuneøkonomi. Som produsent av 100 % behovsprøvde velferdsgoder med en 

prislapp som utgjør neste 1/3 av kommunens budsjett må omsorgstjenesten ses på med nye øyne etter en 

periode på 30 år med oppbygging av tilbudet.   

Til dette kreves en ny selvforståelse i rollen som behovsprøvende velferdsprodusent. Forståelsen bygger 

for mye på rettighetsaspektet og debatten om hva som er lovpålagt, uten at en egentlig kommer i mål med å 

definere hva som er lovpålagt. Vi kan påvise utallige fortolkninger av dette og sprikende praksis, fra det 

svært rause til det svært nøkterne. En bør i stedet ha en debatt som fokuserer på det vanskelige 

skjæringspunktet mellom brukernes ønsker og forventninger til nivå og innhold på tjenestene på den ene 

siden, og et rimelig krav til egenomsorg og avgrensning til servicebegrepet på den andre siden. Dette er også 

et verdivalg som er vanskelig å drøfte når debattens utgangspunkt også er det faktum at vi lever i et av 

verdens rikeste land.   

Dernest er det helt avgjørende at kommunene tør å drøfte krav til effektivitet og produktivitet. I dette 

bildet kan det mange steder være nødvendig å ta et oppgjør med det politisk korrekte, ambisiøse krav fra 

faglig hold, forventninger fra befolkningen, mediefokus på enkeltskjebner og uheldige episoder, feil og 

mangler. Ansatte i tjenesten fortjener oppmerksomhet når de rapporterer travelhet og høyt tempo. Enkelte 

steder ser vi at svak overvåkning av effektivitet og produktivitet medfører driftsrammer som er urealistisk 

små. Det kan resultere i økt sykefravær. Andre steder ser vi utslag i form av svært gode ressursrammer uten 

at det produseres mer velferd av den grunn.  

Med rapporteringsmulighetene i IPLOS er det faktisk mulig for alle aktørene å komme under overflaten og 

se praksis med nye øyne. De mulighetene må utnyttes for alt det er verdt. Det øker styringsmulighetene, men 

det kreves utvikling av styringskompetanse og forståelse for styringsbehovet i alle ledd, fra kommunestyret 

til fotfolket. Dette krever prosesser som det dessverre er sjelden å se blir tatt på alvor. Dokumentasjon er nå 

tilgjengelig, tjenestene åpnes opp og blir gjennomsiktig uten å komme i konflikt med taushetsplikt og 

personvern.  
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Kompetanseutvikling hos ansatte i tjenesten i tiden framover er et viktigere virkemiddel for positiv 

utvikling enn tilførsel av store ressurser. Dette vil med stor sannsynlighet føre til bedre kvalitet på tjenesten 

og økt trivsel. Det kommer også brukerne til gode. Arbeidsgiver oppnår å bli mer attraktiv, og bedrer sitt 

omdømme i konkurransen om arbeidskraft.  

Den gode omsorgstjenesten drøftes ofte med utgangspunkt i et krav om flere sykehjemsplasser. Økt 

kapasitet i sykehjem og annen heldøgnsomsorg er ikke til hinder for å få til en god omsorgstjeneste men er 

heller ingen garanti. Slaget står først og fremst om å finne riktig nåløye for å få tjenester, skape likhet og 

begrunnet forskjellsbehandling, god styringsevne i alle ledd og god kommunikasjon med kommunens 

innbyggere. Det er nederst i omsorgstrappa de viktigste beslutningene angående nåløyet blir tatt. Der formes 

aktørenes holdninger og praksis på en slik måte at det blir med i alle ledd senere etter hvert som brukernes 

behov øker.  

Det er den enkelte hjemmehjelper, omsorgsarbeider, hjelpepleier, vernepleier, sykepleier og andre 

fagpersoner som møter brukeren i sannhetens øyeblikk – når tjenesten faktisk skal produseres. Brukeren, 

pårørende og de som yter den behovsprøvde hjelpen fortjener et støtteapparat som tar høyde for god styring, 

åpenhet og bevisst politikk slik at alle aktører vet hva de har å forholde seg til.  

Våler kommune har en meget godt utbygd tjeneste som driftes på en måte som reflekterer bevisst 

prioritering og nøktern drift. I årene som kommer utfordres kommunen på å finne nye strategier for brukere 

med middels og store behov og må ta standpunkt til etablering av tilbud til disse.  

Det gjelder å skape en god omsorgstjeneste som også er forenlig med krav til en bærekraftig 

kommuneøkonomi.  

7.2 Folkehelse 

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og 

trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse og beskytter mot helsetrussel. 

7.2.1 Folkehelseprofilen 2013 
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Østfold fylke har et høyt sykefravær i forhold til andre fylker i landet. Våler har i mange år befunnet seg i det 

øvre sjiktet for sykefravær i Østfold. 

Fraværstatistikken har vært noe varierende for Våler fra 2009 og frem til i dag. Vi har hatt en gradvis 

reduksjon fra 8,1 % i 2009 og frem til i dag bortsett fra i 2011 hvor fraværet var på 8,2 %.  

Fylkesstatistikk fra NAV 

Utvalgte kommuner i 

Østfold 

Sykefravær i prosent av 

befolkningen hittil i år 

Hobøl 8,2 % 

Våler 7,3 % 

Råde 7,2 % 

Spydeberg 7,2 % 

Moss 6,9 % 

Rygge 6,3 % 

Marker 4,7 % 

Rømskog 4,6 % 

 

7.2.1 Barn og unge 

Barnebefolkningen i Våler er stort sett frisk, mange er aktive og har venner. Det er få overvektige barn og 

unge, men det er en del barn på hver skole som har nedsatt kroppskontroll og en motorikk som er preget av 

mye inneaktivitet. Det synes som om røyke- og rusproblematikk blant ungdommene er redusert. 

Befolkningen er ung og tilflytningen stor, slik at mange gravide og de unge familiene har lite nettverk og kan 

ha utfordringer i forhold til dette. I Våler bor det ca et 20 talls småbarnsforeldre med Østeuropeisk 

opprinnelse. Mange av disse familiene er godt integrert i lokalsamfunnet, men enkelte har utfordringer i 

forhold til manglende nettverk. 

Svangerskap, barseltid og det første leveåret er en svært viktig tid i forhold til å få en god start på livet. 

Overvekt hos gravide er en tendens på landsbasis, det sees også blant kommunens gravide. Dette kan 

medføre helseproblemer både hos barnet og mor, fødselen blir vanskeligere og det er økt risiko for å utvikle 

svangerskapsdiabetes. Mødrene må følges nøye og tett opp. Det er behov for jordmor å tilstede flere dager i 

uka på grunn av flere fødsler, kort liggetid på sykehuset og mange med annen nær familien langt unna. 

Antall liggedøgn etter fødsel er redusert kraftig og det er behov for tettere oppfølging med kvalifisert 

helsepersonell i den første tiden hjemme. Dagens ordning med jordmor i 25 % stilling dekker ikke 

kommunes behov for jordmortjeneste, og det anbefales at stillingen økes til 75 %.  

Mange familier har store forventninger til det å få barn, og stiller samtidig store krav til seg selv i 

forelderrollen. I tillegg er flere pliktoppfyllende og har utfordringer i forhold til jobb og karriere. Barna kan 

bli stresset og urolige fra de er helt små av foreldrenes strev, og familiene kan være vanskelige å hjelpe. 

Noen foreldre sliter med egen psykisk helse og bruker helsesøster som samtalepartner rundt egen helse og 

barnas behov. Tidligere har Våler kommune hatt god dekning av helsesøstre. Dekningsgrad for helsesøster 

har endret seg de senere årene på grunn av befolkningsveksten. 
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Fra 2012 ligger dekningsgraden under gjennomsnittet i Kostragruppe 1 på grunn av antall fødsler. Det 

mangler pr.2013 0,8 årsverk for å komme opp på gjennomsnittet. Tilveksten vil øke også de nærmeste årene. 

Det anbefales å øke med 1 årsverk helsesøster i 2015. 

Folkehelseprofilen for Våler viser en overvekt av psykiske symptomer og lidelser. Helsesøstrene har ukentlig 

stor pågang av barn og unge som ønsker samtaler og en fortrolig å snakke med om små og store bekymringer 

i livet deres. Utfordringer i forhold til dårlig selvbilde, venneproblematikk, forvirrende tanker og skilte 

foreldre med konflikter er det vi ser mest av. 

En del familier og barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Barna kan ha diagnoser eller annen form for 

vansker som krever ekstra kompetanse og samarbeidsevne. Barnevernet opplevde i 2012 en stor økning i 

antall bekymringsmeldinger. Skolen opplever barna som urolige og ukonsentrerte. De samme barna og deres 

familier har behov for samtaler og oppfølging. 

På helsestasjonen benyttes ikke søknadsskjema og ventelister fordi det er et lavterskeltilbud som skal være 

tilgjenglig, lett og ufarlig å møte.  Vi ser et behov for at helsesøster bør øke sin tilstedetid på skolene for å 

utføre helsefremmende og forebyggende arbeid i enkeltkonsultasjoner, grupper og klasser. 

Ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonen er opptatt av å finne mestringsarenaer for barn og deres 

familie og gjøre dem i stand til å finne sin egen styrke. Vi ser et behov for ulike gruppetilbud for barn.    

Gruppe for barn med skilte foreldre er etablert og grupper for barn med motoriske utfordringer skal 

fysioterapeut på prosjektmidler prøve ut fra august 2013. 

Modningsprogrammet ”Trygg oppvekst” er godt etablert i 7. trinn. En utvidelse av tilbudet til flere 

klassetrinn er under utvikling, samt å etablere felles kunnskapsgrunnlag for alle som arbeider i skolen og 

skolehelsetjenesten. 

Tverrfaglig samarbeid og viderehenvisninger til 2.linjetjenesten er ofte nødvendig. Det er behov for å 

videreutvikle våre samarbeidsfora til familiens beste. Helsesøstrene er stort sett generalister, barn med svært 

spesielle behov gir oss av og til utfordringer i forhold til kompetanse. Noen barn og unge har større 

psykososiale vansker og behov for tjenester fra flere kommunale virksomheter. Det jobbes med å forbedre 

samarbeidet rundt disse barna / familiene. Mange kommuner har etablert familiesenter der de har organisert 

hjelpetjenestene for barn og unge under samme ledelse. I Våler har vi noe som ligger nært opp til  

familiesenter i form av at helsestasjon, skolehelsetjeneste, åpen barnehage og psykisk helsetjeneste er 

organisert i samme virksomhet. Andre  tjenester som er sentrale i forhold til disse barna er Pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT-Moss ) , Barne og ungdomssykiatriske poliklinikk( BUPP) og barnevern. 

Det er en utfordring å etablere sømløse tjenester på tvers av lovverk og fagområder. 

Bekjempelse av fattigdomsproblematikk hos foreldre og barn, boligpolitikk for utsatte familier , gode skoler 

som kan ivareta og gi omsorg og opplæring til hvert enkelt barn er viktige satsningsområder. Det er også 

viktig at unge mødre og fedre samt foreldre med ulike former for utfordringer av psykisk og fysisk art, ofte  

med redusert nettverk og sosioøkonomiske belastninger, blir møtt på en god måte i hele tjenesteapparatet. 
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 I barneverntjenesten ønsker vi å tilrettelegge for ulike former for tiltak. Vi skal kunne gi de som har behov 

for hjelp den hjelpen de trenger for å mestre hverdagen.. For å kunne gjennomføre dette må vi samarbeide 

med aktører utenfor og i kommunen,lrettelegge for et bredt spekter av ulike tiltak befolkningen kan gjøre seg 

nytte av. Eksempler på gode tiltak som er etablert de siste årene er , barnehagen som helsestasjonen driver, 

Home Start, Marte Meo, Art, ulike former for veiledning og foreldrestøtte, MST med mer. De siste årene har 

BUF etat ( de som gir driver fosterhjem og institusjoner ) redusert sitt tilbud. De kutter ut det vi kan kalle 

forebyggende tiltak til enkeltfamilier og barn. De reduserer antall institusjoner og har generelt blitt mer 

tydelige på at kommunen skal ivareta sitt ansvar for det forebyggende arbeide. BUF Etat har også signalisert  

at de forventer at kommunen tar et større ansvar for de barna som har etablerte diagnoser, dvs. ulike former 

for utfordringer i forhold til psykisk/emosjonell fungering. Dette betyr at vi  i samarbeid må fortsette å bygge 

ut et differensiert tiltaksapparat der omsorg er grunnholdningen. 

 

Det anbefales å opprette et familiesenter med en løsning hvor ansatt fra barnevernet har kontorplass på 

helsestasjonen 2 dager i uken. 

MODELL som viser tiltaksnivå som barn og familier kan bevege seg mellom 

Grunnmuren består av et felles faglig fundament. 

Første nivå består av tjenester for alle barn og familier som tidlig kan identifisere vansker hos barnet eller i 

familien med lett tilgjengelig støtte og tiltak.   

Neste nivå er for barn, unge og familier med individuelle behov. De tyngste tiltakene gjelder for en liten del 

av kommunens barn og unge og er for de med særskilte behov. 
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Ordinært kommunalt tilbud til alle barn og unge: 

Barnehager, Åpen barnehage, Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, Barne- og ungdomsskole.  Barn og 

unge får ordinære tilrettelegginger etter opplæringsloven 

og Helse og omsorgstjenesteloven. 

 

Barn, unge og fam. med ekstra behov for 

tilrettelegginger gis spes.ped. hjelp og spes. 

undervisning samt tiltak fra andre komm. 

instanser som fysioterapi, rehab. koord., 

barnevern, psykisk helse, koord funksjonsh., 

PPT og NAV. Spesialisthelsetj. benyttes ved 

behov for utredning og spesialisert behandling 

(BUPP, Hab. barneavd.).  

Avlastnings og botilbud 

for de med særskilte 

behov 

Felles faglig grunnlag 
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7.2.2 Voksne 

Gjennomsnittsalderen for alle brukerne som mottar tjenster fr seksjon Helse – og omsorg i Våler ligger 

nesten 7-10 år lavere enn hos sammenliknbare kommuner. 

Den delen av den voksne befolkningen i Våler som er arbeidsføre har et høyt sykefravær sammenlignet med 

enkelte av våre nabokommuner. 

Våler kommune har utfordringer med lavt utdanningsnivå, høyt antall uføretrygdede, høyt antall innbyggere 

med psykiske lidelser og muskel og skjelettlidelser. 

Til tross for lavt utdanningsnivå har Våler kommune færre husstander med lav inntekt sammenlignet med 

landet for øvrig. 

Forskning viser at lav utdanning og inntekt i stor grad forårsaker nedsatt helsetilstand og ulik 

sosioøkonomisk bakgrunn bidrar til å øke sosiale helseforskjeller. Det er betydelige forskjeller mellom 

grupper med høy utdanning og grupper med lav utdanning i forhold til utvikling av psykiske lidelser som 

angst og depresjon. 

Den ene fastlegen i Våler kommune uttrykker bekymring i forbindelse med et tilsig av personer på sin 

pasientliste som ikke er yrkesaktive, men i yrkesaktiv alder.  

7.2.3 Eldre 

Den eldre delen av befolkningen i Våler det vil si aldersgruppen 67 år - 80 + mottar tjenester i et relativ stort 

omfang, se tabell i kapitel 6.1. Substansen i tabellen kan tolkes som at det ikke står så bra til med 

befolkningens helse i gruppen. På en annen side har det vært lav terskel for å tildele enkelte tjenester. Det 

betyr at vi ikke kan utelukke at tildelingspraksisen kan være noe av årsaken til omfanget av gitte tjenester til 

eldre. 

Det er også mange aktive eldre i Våler som deltar i frivillighetsarbeid, lag og foreninger. Det er høy grad av 

sosial kapital i gruppen. 

7.3 Konsekvenser av befolkningsutviklingen – planens hovedgrep 

Utvikling i Vålers demografi totalt sett blir avgjørende for valg av strategi. Et kort sammendrag: 

Alle aldersgrupper opp til 79 år øker jevnt og trutt i hele planperioden. De senere åra har det blitt stadig flere 

brukere av omsorgstjenester i disse gruppene. Omsorgstjenestene må umiddelbart igangsette valgte strategier 

for å nå målsettingene for disse gruppene (andelen som trenger tjenester må reduseres). Vi har bare noen få 

år på oss å lykkes med dette. Om årsaken til det, se neste punkt. 

Gruppen 80 år+ stabiliseres de første 4 år, men så allerede fram til 2020 begynner veksten. Pusterommet 

fram til veksten kommer må benyttes til å få ned brukerratene i yngre grupper, samtidig som vi fullfører de 
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tiltak som skal ta den voldsomme behovsveksten i eldre grupper når den kommer, først fram til 2020, 

deretter til 2023 og senere (boligbasert kontra sykehjemsbasert vekststrategi).  

Vi har altså bare noen få år til å komme i toppform! 

7.3.1 Hva skjer dersom vi fortsetter som nå - en dårlig nyhet! 

Antallet av de eldste, 80 år+, stabiliseres de første 4 årene. Deretter starter veksten fram mot 2020. Pr i dag er 

dekningen av sykehjem 20 % = 30 plasser. Det vil så reduseres noe, deretter vokser det til 33 plasser i 2020 

(+2,7 mill kr), nesten 40 plasser i 2023 (+ytterligere 6 mill kr), 68 plasser i 2030 (ytterligere +25 mill kr) og 

til slutt 90 plasser i 2040 (+ ytterligere 20 mill kr).  

Oppsummert skal vi i 2040, målt i 2012-kroner, øke sykehjemskapasiteten med 60 plasser til en årlig 

prislapp på +54 mill kr ut over dagens ramme. Det er ikke forenlig med krav til bærekraftig 

kommuneøkonomi.  

7.3.2 Vi har noe å bygge på – en god nyhet! 

Det store antall boliger tett ved sykehjemmet representerer den avgjørende muligheten til å komme ut av 

behovsveksten framover på en måte som er forenlig med krav til bærekraftig kommuneøkonomi. Nettopp 

nærheten gir mulighet til å drifte tiltak i boligene med god produktivitet og effektivitet. Figuren ”Alternative 

kostnader” ovenfor viser med all ønskelig tydelighet at det er mulig å tilby fullgode tjenester i boligene der. 

Alternativkostnaden i sykehjem er fra kr 250-540.000,- høyere pr bruker/år, avhengig av brukerens behov.  

Boligene har hittil vært et boligpolitisk virkemiddel – de er tildelt innbyggere som primært har ønsket seg en 

annen bolig, uten eller lite behov for omsorgstjenester. I årene framover må dette endres slik at boligenes 

rolle først og fremst er omsorgspolitisk. De må tilbys innbyggere som har slike behov at boligen innen kort 

tid kan forebygge behov for sykehjemsplass. 

7.3.3 Folkehelse 

Prinsippet om helse i alt vi gjør innebærer mer enn helsepolitikk, det dreier seg om å utvikle en 

helsefremmende politikk i alle sektorer. Befolkningen helse påvirkes av politiske og private aktørers valg 

som er utenfor individets rekkevidde.  Fordi helsen påvirkes av samfunnsutviklingen og de kår vi lever 

under, handler folkehelsepolitikken om å legge til rette for at den enkelte og lokalsamfunnet skal være i stand 

til å påvirke forhold som er av betydning for helsen. Det bør være balanse mellom det offentliges ansvar og 

det enkeltes ansvar.  Folkehelsearbeidet bygger på fem prinsipper:  

1. Utjevning  

2. Helse i alt vi gjør 

3. Bærekraftig utvikling 

4. Føre var prinsippet 

5. Medvirkning



 

Dahlgren og Whiteheads figur viser påvirkningsfaktorer for helse. Samfunnsmessige forhold skaper 

forskjeller som vi kan påvirke gjennom planlegging, forvaltning og tiltak. I Ottawa-charteret fra 1986 

understrekes det at helsefremmende arbeid har klar sammenheng med politikk. 

Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si ”plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på 

alle områder og nivåer”. 

Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, 

stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”. 

Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling – ”helsefremmende arbeid skal styrke lokalsamfunnet når det 

gjelder å prioritere, avgjøre, planlegge tiltak og gjennomføre dem for å kunne oppnå en bedre helse”. 

Å utvikle personlige ferdigheter – ”helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å 

sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”. 

Å tilpasse helsetjenesten – ”helsesektorens rolle må i økende grad bevege seg i en helsefremmende retning, 

utover ansvaret for å yte kliniske og kurative tjenester”. 

Et mer helsefremmende samfunn krever en utvikling som fremmer helse og trivsel. Det innebærer en 

utjevning av levekår, redusert økonomiske forskjeller, grunnleggende økonomisk trygghet, et godt 

boligtilbud, tilknytning til arbeidslivet, sosial deltakelse og medvirkning. 

Etter den nye folkehelseloven skal kommunene selv velge sine mål og tiltak for å fremme befolkningens 

helse på kort og lang sikt. Slik bør det være. Den enkelte kommune vet best hva dens innbyggere trenger for 

å leve gode, lokale liv. Folkehelseloven gir kommunene ansvar, samtidig som den åpner muligheter for en 

koordinert folkehelsesatsing der alle sektorer er med, ikke bare helse. Det kreves god ledelse, forankrede 

planer og gjennomføringskraft.  

”Å lykkes med folkehelsesatsingen er et løft vi må klare. Tunge trender i samfunnet peker mot mer 

ensomhet, livsstilsykdommer som diabetes, kols og økning i psykiske lidelser. Norge er et land med små 

økonomiske forskjeller. Likevel finner vi de tydeligste sosiale forskjellene innen helse. God 

fordelingspolitikk er god folkehelsepolitikk. Jeg har tillit til at kommunene vil være i front i denne 

dugnaden” Kilde: Helseminister Jonas Gahr Støre 
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Tilstrekkelig oppbakking fra ledelsen og bevisst styring i alle sektorer er de viktigste suksesskriterier for et 

tverrsektorielt folkehelsearbeid. Før man kan tenke helsefremmende i alle sektorer, må man være i gang med 

å identifisere felles mål og midler, og se hvilke muligheter for samarbeid som foreligger. Både politiske 

vedtak og handlingsplaner kan være nyttige i arbeidet for å styrke felles kultur, og følelsen av at folkehelse er 

et felles ansvar. Et vedtak kan gis en oversektoriell form, slik at det viser hvilket ansvar som påligger hver 

sektor. Alternativt kan det utformes slik at ansvaret for å ta folkehelse med i beslutninger delegeres til 

sektorene, og gjøres til gjenstand for prosess der. 

Det ligger mange utfordringer i ønsket om å skape styringsmessige og organisatoriske koblinger mellom 

ulike forvaltningsområder og sektorer, det er ikke alltid lett å få en organisasjon til å trekke i én retning. Skal 

den politikk kommunestyret har vedtatt virkelig kunne realiseres, må den brytes ned til konkrete mål for hver 

sektor slik at ansvar blir tydelig. 

Det anbefales å forsterke det helsefremmende arbeidet ved å etablere forpliktende arbeidsprosesser, fremfor 

å ansette en folkehelsekoordinator som fort kan bli en sovepute for virksomhetene. 

Vi må ta tydelige grep for å utvikle en friskere befolkning i Våler. Vi må skape naturlige møteplasser og 

sørge for sosial tilhørlighet for alle. 

Vi må utvikle motivasjonsmetoder, og legge fysisk til rette for å få folket i aktivitet, unge som eldre. 

Vi må jobbe målrettet og satse friskt på barn og unge og etablere et samarbeid mellom virksomhetene og 

med næringslivet for å få ungdommene våre interessert i å ta høyere utdanning. Arbeidet bør starte tidlig på 

ungdomstrinnet. 

Studier viser at høyere utdanning bidrar til bedre økonomi, arbeidsforhold og status og setter mennesker i 

stand til å ta helsefremmende valg. Utdanning påvirker helsen i større grad enn inntekt. Det er betydelig flere 

elever på landsbasis som faller ut av videregående skole selv om de har godt utdannede foreldre. Svake 

grunnskolekarakterer og lavt utdannede foreldre er like fullt to faktorer som øker risikoen for frafall fra 

videregående skole, og elever som ikke gjennomfører er et like stort problem for samfunnet som for den 

enkelte. I Våler kommune viser statistikk fra Fylkesmannen i Østfold at det i stor grad er jentene som 

fullfører videregående og søker høyere utdanning, mens guttene i Våler i større grad dropper ut av et 

videregående løp og i mindre grad søker høyere utdanning. 

Vi må etablere fellesskap og opprette lavterskeltilbud som gir de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet av 

ulike årsaker et tilbud om meningsfull aktivitet, slik at også de kan bidra i et fellesskap.  

7.4 Hovedgrep: institusjon og boliger i samspill – ny organisering 

I planperioden ligger det altså to tidsrom med helt forskjellige utfordringer. I første del fram til 2017 

reduseres trykket noe med hensyn til de eldste, mens det bygger seg gradvis opp økte behov blant yngre-

eldre. Deretter starter en lang periode med massiv økning i behov for alle aldersgrupper. Planen legger opp 
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til at antall sykehjemsplasser reduseres med minst 5 fram til 2020. Antall boliger med muligheter for 

heldøgns omsorg, i dag i alt 51, holdes konstant, flere boliger trenger oppgradering til universell standard.  

Dette må møtes med grep som gjør tjenesteytingen mye mer fleksibel enn den er i dag. Planens hovedgrep 

forutsetter at en sammenslått driftsorganisasjon får ansvar for hele omsorgstrappa.  

Vi forutsetter at boligmassen opprustes og at sykehjemmet gradvis trapper ned bruken av den eldste 

bygningen til å gjelde 6 plasser slik at det til sammen vil være 25 plasser på sykehjemmet. Til gjengjeld 

ønsker vi gradvis å ta i bruk 3.etasje i Bergskrenten 14 til demente. 

Alternativet vil være å bygge nytt sykehjem med 25 plasser i èn etasje, med tanke på brannsikkerhet og 

nærhet til uteområder, samt å ta i bruk en del av sykehjemmet fra 1988 til små boenheter for 

utleie/bofellesskap med felles kjøkken og stue, i alt 19 boenheter. Det vil være naturlig at hjemmesykepleien 

og andre tjenesteytere gir tjenester i et slikt bofellesskap. Dette alternativet innebærer i praksis at kapasitet i 

sykehjem og sykehjemsnære boliger øker med 25.  

Hvis nytt sykehjem bygges vil et annet alternativ kunne være å ta i bruk den nyeste delen (1988) av 

sykehjemmet og øremerke den til bofellesskap for demente, fremfor å benytte omsorgsboligene i 

Bergskrenten 14 (2000) til dette formålet.   

Samtidig skal det gjennomføres omstillinger av smått og stort slik vi beskriver nedenfor, der et absolutt 

hovedgrep er å få ned andelen av yngre-eldre som trenger timetjenester – disse må over på lavterskeltilbud 

eller andre tjenester. For å kunne gjennomføre dette og samtidig ha fleksibel kapasitet i omsorgstrappa må 

det foretas en omorganisering slik at driften av institusjon og hjemmetjenester legges inn under felles ledelse 

,slik at mannskapet, boliger og institusjonskapasitet disponeres under ett. Se også eget punkt 7.4.10  om 

tildelingsenhet.  

7.4.1 Hjemmebaserte tjenester 

Planens hovedgrep forutsetter at vi lykkes med å redusere søkningen til hjemmetjenestene på en slik måte at 

flere greier seg selv. Dette skjer fordi vi blir dyktigere til å iverksette tiltak som gjør brukeren selvstendig. 

Forklaringen på at vi har lav gjennomsnittsalder ligger i all hovedsak i hjemmetjenesten og antallet med lette 

behov og andelen som ikke greier seg uten kjernetjenester (praktisk bistand og/eller sykepleie).  

Tabellen viser at av i alt 171 brukere (inkl psykisk helse) er det 58 (34 %) som greier seg uten 

kjernetjenester. Av de som har kjernetjenester er det hele 52 som er yngre enn 67 år. Dersom denne 

utviklingen fortsetter kan det være 63 brukere under 67 år med kjernetjenester i 2023, og hele 80 i 2040.  
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Antall brukere pr i dag og i framtida, 

dersom intet endres 

2013 

Antall 

%- 

andel 

2023 

Antall 

2040 

Antall 

Hjemmetjeneste totalt antall brukere med 

praktisk bistand og/eller sykepleie 
171 100 % 211 267 

Greier seg uten timetjenester 58 34 % 72 91 

Har timetjenester totalt 113 66 % 139 176 

0-67 år 52 30 % 63 80 

67-79 år 26 15 % 32 40 

80 år+ 35 21 % 44 56 

 

Vi ønsker å endre på dette og følgende måltall benyttes: Andelen av totalt antall brukere i hjemmetjenesten 

som greier seg uten kjernetjenester utgjør 34 % (58 av 171). Målet er å øke andelen til i 45 % i 2023 = 95 av 

i alt 211 brukere. Dette vil si at, lavterskeltilbud, egenomsorg og velferdsteknologi må sette ytterligere 37 

brukere i stand til å greie seg selv fram til 2023.  Tiltak for å realisere dette omtales i avsnittene nedenfor. 

Det er ikke aktuelt å splitte turnusen på Våk, Kirkebygden og Svinndal, merkostnadene ved dette vil være 

mer enn 1 mill kr (smådriftsulemper). Til tross for mål om reduksjon av brukere i hjemmetjenesten vil det 

være av avgjørende betydning at det i fremtiden i takt med utvikling av eldre hjemmeboende med 

tjenestebehov satses på nye årsverk i hjemmetjenesten.  

7.4.2 Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er en ny rehabiliteringsmodell som sprer seg fra kommune til kommune i Norge. Det 

handler om tidsavgrenset, intensiv, tverrfaglig rehabilitering hjemme hos innbyggerne. 

Arendal kommune gjennomførte i 2011-2012 et pilotprosjekt der 19 av 21 mottakere av hjemmetjenester 

fikk et redusert bistandsbehov som følge av intensiv rehabilitering i hjemmet hvor et tverrfaglig team 

arbeidet målrettet med de individuelle utfordringene. 

Metoden går kort fortalt ut på at de som for eksempel mottar hjemmesykepleie eller annen bistand, trenes 

opp til å bli mer selvhjulpne. Treningen foregår i eget hjem og tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser, 

ønsker og muligheter. (NOU 2011:11)      
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Fra Til 

Sen innsats Tidlig innsats 

Behandling  Tidlig oppsporing 

Kompensasjon  Rehabilitering 

Pleie  Forebygging 

Informasjon Motivasjon 

Istedenfor bare passivt å sette inn kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det inn 

mye ressurser i starten, i håp om å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere konsekvensene av et videre 

problemforløp. Istedenfor å heve terskelen for å få hjelp og bare konsentrere ressursinnsatsen om ”de som 

trenger det mest”, blir strategien å drive oppsøkende virksomhet og tidlig oppsporing og intervensjon som 

utgangspunkt for opptrening og hjelp til selvhjelp ut fra den enkeltes ønsker og mål.  

Når det kommer til stykket, vil de aller fleste klare seg selv i hverdagen og fortsette lengst mulig med de 

aktiviteter og gjøremål de er vant til og trygge på. For mange kan det imidlertid være en vanskelig barriere å 

komme i gang med rehabilitering og trening etter alvorlig sykdom eller funksjonstap. Da er det ikke nok bare 

å få informasjon og veiledning. Like viktig blir det å motivere og støtte.  

Brukerens eget hjem har optimale forutsetninger for opptrening som er praktisk innrettet ut fra de funksjoner 

de fleste har ønske om å klare på egenhånd. At hjemmet er en bra plass for rehabilitering beror også på at de 

fleste kjenner seg trygge når de er hjemme og kan bevege seg innenfor egne rutiner og rytmer, og forholde 

seg til kjente omgivelser og utfordringer i dagliglivet. Sett fra faglig ståsted blir det også lettere å se brukeren 

i sammenheng med sitt eget miljø, bli kjent med individuelle utfordringer og ønsker, og legge opp treningen 

på riktig nivå. 

I Våler vil det være behov for å etablere et tverrfaglig team/innsatsteam bestående av fysioterapeut, 

ergoterapeut og sykepleier. Sosionom kan også være aktuelt å benytte inn i et slikt tverrfaglig team fra tid til 

annen.  

Det vil i 2013 bli igangsatt et miniprosjekt ledet av ergo og fysioterapeut i nært samarbeid med 

hjemmesykepleien. Prosjektgruppen vil velge ut enkelte brukere, og arbeide målrettet i hans eller hennes 

hjem for en tidsbestemt periode. Når prosjektperioden er over vil ordningen evalueres, og eventuelt 

implementeres. 
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Hverdagsrehabilitering må sees i sammenheng med øvrige rehabiliteringsarbeid i kommunen. . Det er behov 

for å utarbeide overordnede planer for habilitering og rehabilitering  i første del av planperioden.     

Det er avgjørende for ordningen at det opprettes en ny hjemmel for fysioterapeut. Vi har i perioden august til 

desember 2013 2 fysioterapeuter i 100 % stilling hvorav den ene er finansiert ved hjelp av tilskuddsmidler. 

Behovet for fysioterapeut er også nevnt og beskrevet under andre kapitler i planen.  

7.4.3 Hjemmebesøk 

De fleste 75 åringer lever et godt og aktivt liv. Hensikten med helsefremmende tilbud er å styrke mulighet 

for egenmestring og forebygge sykdom, isolasjon og ulykker slik at den enkelte i størst mulig grad kan 

opprettholde en aktiv og meningsfull hverdag. 

Tilbudet skal være et hjemmebesøk med uforpliktende samtale om den enkeltes livssituasjon. 

Tema i samtalen kan være aldring, bolig, sosialt nettverk, fysisk aktivitet, kosthold og refleksjon rundt 

senior- tilværelsen. Hensikten er å skape kontakt og informere om praktiske, sosiale og kulturelle tilbud i 

kommunen, og om mulig rekruttere ressurspersoner og informere om muligheter, også til aktiv deltagelse. 

Hjemmebesøkene kan utføres av ansatt på dagaktivitetssenteret i samarbeid med sykepleier i 

hjemmesykepleien. Det kan også være aktuelt å etablere en ordning hvor frivillige læres opp til å 

gjennomføre besøkene i tett samarbeid med fagpersonene. 

7.4.4 HDO – ny rolle for boliger ved sykehjemmet 

Oversikt over boliger til omsorgsformål framgår av tabellen i kap 6.1.  

Boligmassen i dag, nye krav: De boligene som forutsettes å spille en framskutt rolle i samspill med 

sykehjemmet utgjør i alt 51. Planen forutsetter at de vurderes i forhold til universell utforming i samsvar med 

Husbankens standarder. Det må lages en investeringsplan, finansiering kan forventes fra Husbanken. 

Bergskrenten 14 (15 boliger) antas å være hensiktmessig. 

Følgende boliger antas å trenge noe utbedring/tilpasning til omsorgsteknologi, Bergskrenten 12 (10 boliger) 

og 2-10 (5 boliger).  

 I trygdeboligene i Bergskrenten 13-23 (6 boliger), og 1-11 (6 boliger) er det behov for omfattende 

oppgradering. I tillegg bør også Svinndal trygdeboliger (6 boliger) vurderes for utbedring. I alt er det altså 33 

boliger som må vurderes. De 51 boligene som ligger innen en responstid på 10 minutter fra Helse og 

sosialsenteret skal altså spille en annen rolle i omsorgstrappa i framtida enn de gjør i dag. Dette illustreres 

blant annet ved å se på hvordan brukerne fordeler seg etter pleietyngde i dag og i fremtiden. 

Boligtiltak som gjør brukerne mer selvhjulpne vil kunne ha høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet selv om de 

medfører betydelige økninger i byggekostnadene. Et boligtiltak som kan bidra til å redusere antall årsverk 
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per bruker med 0,1 per år (om lag 10 prosent) vil kunne forsvare enn økning i byggekostnader per bruker 

med 1,2 millioner kroner (SØF-rapport nr. 04/11 Kostnadsanalyse boform for eldre). 

I NOU:2011 Innovasjon i omsorg står boligstrategien for fremtiden beskrevet slik:   

”Utvalget er redd for at en for stor oppmerksomhet på nybygging kan lede til en neglisjering av ombygging, 

og foreslår å styrke virkemidlene i boligpolitikken til ombygging og fornyelse av de boliger som allerede står 

der. Med de utfordringer samfunnet står overfor på helse- og sosialområdet, vil det være av svært stor 

betydning å fjerne barrierer og tiltrettelegge boliger og omgivelser slik at de kan fungere gjennom hele 

livsløpet. Utvalget ønsker å bidra til at det må bli like vanlig å forberede boligen på egen alderdom, som å 

tilrettelegge boligen i andre livsfaser, og foreslår opprettet en rådgivningstjeneste for boligtilpasning i et 

samarbeid mellom Husbanken, kommunene og NAV hjelpemiddelsentraler”. Det foreslås også et system for 

klassifisering av boliger med utgangspunkt i kravene til universell utforming. 

7.4.4.1 Kjennetegn ved brukere i HDO 

Beregningene bygger på at rekruttering til HDO og sykehjem i det alt vesentlige skjer fra aldersgruppene 67 

år+.   

Våler har i dag om lag 25 brukere med 

tunge funksjonstap innen eldre-

omsorg/psykisk helse. Sykehjemmet 

har ansvar for 15 av dem, hjemme-

tjenesten tar seg av 8, mens 1 har tilbud 

fra hjemmetjenesten i HDO.  

De om lag 25 med tunge behov utgjør 

ca 4 % av alle 67 år+, og 16 % av alle 

80 år+. Når vi framskriver dette til 

2023 vil antallet med tunge behov øke 

til mellom 31 og 34. Fram til 2040 vil 

antallet øke til mellom 57 og 73.  

I avsnitt i planen om sykehjemmet forutsetter vi at så å si alle sykehjemsbrukerne er i den tunge kategorien i 

2023. Det vil si at sykehjemmet tar mesteparten av økningen i antall tunge brukere. Vi anslår at det likevel 

må påregnes et innslag på 10 % tunge brukere i HDO i 2023.  

Dette innbærer igjen at HDO vil bli hovedtilbudet til brukere med middels behov. De utgjør i dag totalt om 

lag 55 brukere innen eldreomsorg/psykisk helse. Fram til 2023 forventes at antallet vil øke til mellom 78 og 

85 (+23, +30). Videre fram til 2040 vil antallet øke til mellom 142 og 182.  

Pr i dag har HDO et innslag på 20 brukere med middels behov. Det legges opp til en økning fram til 2023 på 

i alt 23-30 brukere med middels behov som vil få tilbudet i HDO. Vi legger til grunn at HDO da vil ha om 

lag 85 % brukere med middels behov. Vi tar høyde for at 5 % kan være lette brukere og at 10 % vil ha tunge 

behov.   
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Det vises til drøftinger under avsnitt om demens nedenfor. Gruppen med demens i HDO er vanskelig å 

forutsi mht antall, men det bør tas bygningsmessig høyde for at inntil 10 av boligene kan huse brukere som 

har behov for betydelig tilsyn, og som bør bo slik at boligene både kan fungere hver for seg, men også med 

tydelige trekk av å være bokollektiv.  

7.4.5 Psykisk helsearbeid og rustjeneste 

Folkehelseprofilen viser at Våler kommune har mange innbyggere med psykiske lidelser. Signaler fra 

skolehelsetjenesten og de 3 rektorene tilsier at det også er et økende problem hos barn og unge. Økningen av 

barn og unge med psykiske lidelser er ikke enestående for Våler kommune og er nok et resultat av mange 

uheldige faktorer. 

 I Våler kommune har vi flere barnevernsinstitusjoner. Barna som bor i institusjonene går også på skole i 

Våler. Særlig Kirkebygden skole har store utfordringer knyttet til barn med psykiske lidelser, og noe av 

forklaringen til dette er nok det økende antall elver ved skolen som er bosatt i institusjon.  

Bedre kompetanse innen rusfeltet, samtidig bedre organisering av tjenester og eventuelt økt kapasitet er 

nødvendig for et bedre tjenestetilbud til mennesker med rusmiddelproblemer i Våler kommune.   

Arbeidet med å samordne et helhetlig tilbud for innbyggere med rusproblemer er i startfasen. Psykisk helse, 

NAV og Hjemmetjenesten har i samarbeid med fastlegene gjennomført en kartlegging av rusmiddelbruk i 

kommunen som viser en forekomst av rusproblematikk på om lag 0,5 % i befolkning. 

Det ble i perioden september 2012 til februar 2013 gjennomført et prosjekt for å få oversikt over lokale 

utfordringer innen rusfeltet. Mandatet for prosjektet var å skaffe en oversikt over rusproblematikk og 

tjenestetilbud i Våler kommune, og samtidig vurdere fremtidige behov for tjenester. 

Planen for psykisk helse skal i  2014 rulleres. 

Våler kommune inngår fra høsten 2013 i et samarbeid med Sykehuset Østfold HF og kommunene Moss, 

Rygge og Råde i forhold til kartlegging, utredning og  tilrettelagt behandling av mennesker med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse(ROP lidelser). Hensikten er å gi gode tjenster, fremme samhandling og 

kompetanse lokalt i arbeidet med denne brukergruppen. 

7.4.6 Andre kommunale boliger  

Våler kommune har i dag 5 kommunale boliger til innbyggere som trenger hjelp inn i boligmarkedet. Alle 

boligene er beregnet for familier.  

Våler kommune etablerte ordningen med ungdomsboliger i begynnelsen av 90 tallet. På bakgrunn av Våler 

kommunens boligpolitikk med oppføring av også små boenheter hvor unge i dag kan ha økonomisk mulighet 

til å etablere seg, er søkningen til ungdomsboligene redusert til et minimum.  

Vi kan avhjemle ungdomsboligene til kommunale boliger med annet formål, i alt 12 boenheter hvorav 9 

ligger på Bergfeltet og 3 i Svinndal. Boligene vil da kunne tildeles vanskeligstilte innbyggere med et 
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boligbehov. Andre kommuner har bosatt personer med spesielle behov i boligstrøk hvor det bor personer 

uten tilknytning til tjenesteapparatet, med vellykket resultat. Dette bør gjøres for å unngå å bygge egne 

boliger til f. eks personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for å oppnå integrering i nærmiljø og 

skape sosiale relasjoner.  

Vi kan innenfor rammen vi har i dag benytte en miljøarbeider som vil ha sitt daglige virke i de boenhetene 

der det er behov for tett oppfølgning og veiledning, for å oppnå et harmonisert og velfungerende miljø.   Det 

er avklart med Husbanken at boligene kan avhjemles til boligsosialt formål uten at investeringstilskudd må 

tilbakebetales.  

7.4.6.1 Boligforvaltning.  

Tildelingskontoret ivaretar boliger til helse- og omsorgsformål, NAV ivaretar tildeling av andre boliger i tett 

samarbeid med fagavdelingene der det er naturlig.   

Hvis ungdomsboligene avhjemles må eksisterende husleiekontrakter evalueres.  

7.4.6.2 Strategi for boligsosial planlegging  

Boligsosial handlingsplan skal ferdigstilles i 2014 og vil inneholde en mer detaljert beskrivelse av behov 

knyttet til kommunale boliger. Boligsosial planlegging skal forebygge at mennesker kommer i sosialt og 

økonomisk uføre. Bolig utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i 

velfredssamfunnet. 

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og/eller utbedrer 

utleieboliger for vanskeligstilte. For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en 

klausul om bruk av boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år som er tilskuddets 

avskrivningstid. 

Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger og personer med nedsatt 

funksjonsevne 

Enkelte kommuner har gitt stimuleringstilskudd til private som ønsker å restaurere boliger til utleie mot at 

kommunen tildeler. 

Tiltak det søkes tilskudd til må være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial 

handlingsplan.  

7.4.7 Sykehjemmet 

Planen vil føre til økt spesialisering for sykehjemmet, kortere liggetid som følge av at brukere vil kunne bo 

lengre hjemme eller i HDO som følge av at kapasitet omdisponeres, boliger rustes opp og at 

velferdsteknologi tas i bruk. Sykehjemmet vil bli mer preget av palliative tjenester og demenstjenester.  

Pr i dag har sykehjemmet 47 % brukere med middels behov, 53 % har tunge behov. I 2023 vil dette ha endret 

seg, gitt at vi iverksetter anbefalte tiltak slik at gruppen med tunge behov vil nærme seg 100 %.   
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7.4.8 Tilbud til personer med demens 

Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en 

mental svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. De aller fleste er over 65 

år, kun 2-3 % er yngre. Demenssykdommene er irreversible og progressive. 

Sykdomsforløpet kan variere, men det vanligste er stadig dårligere mestringsevne over en 10-12 års periode. 

Ved mild demens er symptomene tydelige, men med litt støtte fra sine omgivelser klarer man å fungere i 

hverdagen. Ved moderat fremskreden demens er symptomene så tydelige at det er behov for daglig hjelp, 

ofte også fra kommunale tjenester. Når demenssykdommen har blitt langt fremskreden er hjelpebehovet 

omfattende og hjelpemidler og tilrettelagt bosituasjon oftest påkrevet.  

 

 

Bergerskalaen viser utvikling av tjenestebehov ved Alzheimers sykdom hentet fra Helseportalen.no. 

På de første 2 trinnene er pasienten glemsom, avbryter ofte daglige aktiviteter, men klarer seg oftest uten 

hjelp fra kommunens tjenester. 

Pasienter på trinn 3 vil ha behov for hjemmebasert omsorg og tilbud om dagsenter, mens pasienter på trinn 4 

vil ha nytte av å bokollektiv for personer med demens, eller ha tett og daglig oppfølging fra de 

hjemmebaserte omsorgstjenestene. 

Pasienter som befinner seg på trinn 5 og 6 har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie og har behov for 

å komme i institusjon. Denne siste fasen, pleiefasen, er preget av tiltagende motorisk svikt, balansesvikt og 

gangproblemer, pasienten blir sengeliggende og evnen til inntak av mat og drikke kan svikte. 
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I tillegg til pleieproblemene i sluttfasen, medfører demenssykdom ofte behandlingsmessige utfordringer 

knyttet til kommunikasjonsvansker, ukritisk atferd, hallusinasjoner, uro og aggresjon.   

I Norge er det ca. 71.000 personer med demens og hvert år får ca. 10.000 nye personer denne sykdommen. 

Det tilsvarer 71 personer med demens i Våler kommune i dag og at 10 nye personer får sykdommen hvert år. 

I løpet av 2020-årene vil vi ha passert 100 personer med demenssykdom i Våler, i 2040 vil vi ha ca. 150 og i 

2060 mer enn 200. Tallene er hentet fra Helseportalen.no 

Pr dato kjenner vi til om lag 15 brukere med demens som har tilbud i sykehjemmet. Snittalderen for disse er 

høy (over 80 år). For Vålers del forventes stabilt antall gamle over 80 år fram til 2020, det innebærer at antall 

demente forventes stabilt i denne gruppen.  

Gruppen 67-79 år i Våler skal øke fra om lag 430 til om lag 610 i 2020. Økningen er 180 personer.  Noen av 

disse vil utvikle demens, men vi kan ikke beregne eksakt hvor mange.  

Vi har i dag en skjermet enhet på sykehjemmet med 10 døgnplasser. Det var i utgangspunktet planlagt 9 

døgnplasser og en dagplass. Dagplassen var ment til beboer på sykehjem på annen avdeling, eller til en av 

hjemmetjenestens brukere. Det viste seg at det i liten grad var mulig å kombinere både dag og døgnplasser i 

en skjermet enhet. Det skapte urolighet i gruppen og ga lite stabilitet. 

Fordi vi ikke har treffsikker dokumentasjon i forbindelse med antall demente i Våler i fremtiden vil vi være 

forsiktig med å antyde et absolutt behov i forhold til spesifikke plasser eller bokollektiv for demente.  

Det vil være nødvendig med en forsterket bemanning i et bofellesskap organisert i omsorgsboligene. 

Fagpersoner i hjemmetjenesten og på sykehjemmet bør kunne arbeide både ved den skjermede enheten og i 

boligene for å utvikle et fagmiljø og oppnå et større antall ansatte med slik kompetanse.   

For at vi skal kunne gi et faglig forsvarlig tilbud til demente i omsorgsbolig må vi ta i bruk godkjent 

velferdsteknologi som GPS merkning. Det vil gi fagpersonene anledning til å overvåke uten å krenke 

privatlivet til den enkelte beboer.    

Flere ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmet har gjennomgått kurs i demensomsorgens ABC som et 

kompetansehevende tiltak. Det vil i 2014 etableres flere studieringer som skal gjennomføre et videregående 

kurs. 

7.4.8.1 Demensteam 

Målet er å øke kapasiteten og heve kvaliteten av tjenestetilbudene til personer med demens. Et av de viktige 

satsningsområdene er utredning og diagnostisering av demens. Det nasjonale målet er at alle kommuner i 

Norge i 2015 skal ha satt utredning av demens i system. Det anbefales opprettelse av kommunale eller 

interkommunale demensteam  

Geriatrisk poliklinikk ved Sykehuset Østfold (på SØM) er nå i ferd med å avslutte sitt prosjekt Geriatrisk 

poliklinikk – hjem til pasienten. Fra og med 1.sep 2013 går ordningen med ambulante geriatriteam fra 
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prosjekt til en fast del av sykehusets tjenester. Teamet består av 2 spesialsykepleiere i geriatri i tilegg til 

geriater. 

Ordningen med ambulant geriatriteam i er i utgangspunktet ikke tenkt å erstatte kommunale demensteam, 

men det kan nok tenkes at både pasientene, de pårørende og fastlegene primært vil foretrekke utredning og 

oppfølging av et ambulant team fra spesialisthelsetjenesten med mye erfaring og god faglig kvalitetssikring 

Det planlegges oppstart av demensteam som kan samarbeide med det ambulante teamet i sykehuset Østfold. 

De vil få ansvar for utredning i samarbeid med fastlege, vurdering av omsorgsbehov, rådgivning og 

veiledning, undervisning av andre ansatte og pårørende. Demensteamet skal samarbeid tett med kommunens 

øvrige personell. 

Dagtilbud for demente hjemmeboende  er omtalt i kapittel 7.5.8.1 i planen. 

7.4.9 Boliger og tjenester til funksjonshemmede 

I alt 5 unge er aktuelle for 1.gangsbosetting. Fra før har vi kompetanse og kapasitet i Kornveien. Av den 

grunn planlegges at disponeringen av Kornveien 37-51 som stort sett benyttes av gruppen eldre i dag gradvis 

gjøres om til boliger for unge. Dette må skje ved naturlig avgang eller ved at nåværende beboere får 

alternativt tilbud med samme kvalitet. Behovet for boliger til funksjonshemmende antas å øke i fremtiden på 

bakgrunn av de opplysningene vi har i dag. 

I Kornveien har vi 5 boenheter for funksjonshemmede hvor det ytes tjenester døgnkontinuerlig. Den ene 

boenheten benyttes til avlastning for barn, men kan også benyttes til unge voksne. 

Av vedtektene for Våk borettslag, vedtatt på generalforsamling den 14.juni.2007 revidert 5.mai 2009 

pkt (4) fremkommer at Våler kommune kan eie andel 9-10-11-12 og 13 det vil si Kornveien 19-27. Våler 

kommune betaler månedlige beløp til Vansjø Boligbyggelag tilsvarende andel av fellesgjeld knyttet til disse 

andelene.   

Av vedtektene samme pkt fremkommer videre at Våler kommune kan eie ytterligere to andeler knyttet til 

borettslaget det vil si i Kornveien 37-51. Det kan være ønskelig for kommunen å benytte seg av dette under 

forutsetning av at det lar seg gjennomføre i forhold til gjeldende lover og øvrige avtaler.  

Av stiftelsesprotokollen fra konstituerende generalforsamling 9.feb 2001 pkt 5 fremkommer at Våler 

kommune kan benytte sin forkjøpsrett når andeler overdras i borettslaget 

I dag benyttes 2 våkne nattevakter i Kornveien til 5 beboere. Ved innføring av godkjente teknologisk 

løsninger for monitorering i samarbeid med pårørende kan natt-tjenesten i Kornveien reduseres til 1 våken 

nattevakt. Ved behov vil ambulant natt- tjeneste kunne rykke ut fra base på sykehjem. 

Tjenester for funksjonshemmede ble 1. mars 2013 organisatorisk flyttet fra NAV til helse- og omsorg under 

hjemmetjenesten.  For tiden er det ansatt en saksbehandler som behandler søknader om omsorgslønn, 

avlastning til barn, BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og støttekontakt, hjemlet i Lov om kommunale 

helse og omsorgstjenester.  
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 Omsorgslønn er en godtgjøring som kan innvilges til private omsorgsytere hvor omsorgsarbeidet 

karakteriseres som særlig tyngende fysisk eller psykisk. Utmålingen av omsorgslønn varierer og 

avhenger av omsorgsbyrden. Av de som mottar omsorgslønn er 80 % foreldre til omsorgsmottakeren. 

De resterende 20 % yter omsorg til sin ektefelle eller egen forelder. Ordningen med omsorgslønn i 

kombinasjon med avlastning bør utvikles for å styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet og 

legge til rette for å opprettholde og utvikle potensialet med pårørende som anerkjente 

omsorgspersoner.  

 Avlastning kan innvilges til alle som har tunge omsorgsoppgaver.Våler kommune har en 

avlastningsleilighet i Kornveien som også kan benyttes til barn med store fysiske 

funksjonsnedsettelser. I dag kjøpes også avlastning for barn hos private aktører i et mindre omfang. 

 Når det gjelder BPA ordningen er dette en mindre utbredt tjeneste. De personer som har fått innvilget 

denne tjenesten har varierende behov for assistanse, og antall innvilgede timer pr uke variere fra 12 til 

250 timer. Hensikten med ordningen er å gi personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å leve et 

meningsfullt og selvstendig liv i fellesskap med andre. 

 Støttekontakt er den tjenesten flest søker på. Tjenesten kan innvilges til både barn og voksne. 

Utfordringen for kommunen er å rekruttere egnede støttepersoner. Pr i dag er det rundt et 30 talls 

personer som har fått innvilget støttekontakt. 29 % av disse er barn og 71 % er voksne. Timeantall 

som er innvilget varierer fra 3 til 15 timer pr uke. 

Det er relativt vanskelig å rekruttere gode støttekontakter for Våler kommune. Lønns- og arbeidsvilkår bør 

bedres for denne gruppen for å sikre stabile arbeidstakere som kan yte tjenester på et lavterskel nivå og 

likevel oppnå gode resultater. 

Nyere forskning viser at ordningen med støttekontakt er godt egnet for å få personer med et bistandsbehov ut 

i arbeid eller annen aktivitet som gir mestringsfølelse og kontroll i eget liv. Ved tidlig innsats og tildeling av 

tilstrekkelig timer støttekontakt som et lavterskeltilbud kan vi i Våler kommune oppnå et redusert eller ikke 

eksisterende behov for tyngre tjenester i fremtiden for enkelte. 

7.4.10 Tildelingskontor 

Det anbefales å opprette tildelingskontor med ansvar for vurdering av brukernes behov og tildeling av 

tjenester.  

Alle søknader sendes en forforvaltningsenhet som i tett samarbeid med de ulike fagavdelingene fatter vedtak. 

Tildelingskontoret organiseres direkte under kommunalsjef Helse og omsorg. 

Begrunnelse:  

 Standardisering. I dette ligger at like behov skal ha like tilbud eller en saklig begrunnet 

forskjellsbehandling,  
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 Profesjonalisering i forhold til myndighetskrav. Dette sikrer god forvaltning,  

 Habilitet. Dette innebærer at forvaltning og tjenesteyting skilles 

Oppstart 2014, 2-3 ansatte, ansvar for all forvaltning, inklusive psykisk helse og funksjonshemmede 

eksklusiv tjenester som tildeles av  NAV .  

Tildelingskontoret må samarbeide tett med koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal sikre at personer 

som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester 

som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og 

deltakelse. Kommunen er gjennom Helse – og omsorgstjenestelovens § 7-3 pålagt å ha en koordinerende 

enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Hensikten er å styrke samhandlingen mellom 

tjenesteyter og pasient/bruker og pårørende. Koordinerende enhet skal også arbeide for å styrke samhandling 

mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Koordinerende 

enhet består av:  

 Virksomhetsleder for hjemmetjenesten 

 Virksomhetsleder Helse 

 Virksomhetsleder NAV 

 Koordinator for funksjonshemmede 

 Skolefaglig rådgiver 

 Fagsjef for psykisk helse 

 Fagsjef helsestasjon 

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut/rehabiliteringskoordinator 

Rehabiliteringskoordinator er saksbehandler for koordinerende enhet i Våler kommune.  

Tildelingskriterier og retningslinjer må revideres, herunder kriterier for og bruk av ordningene støttekontakt 

og omsorgslønn.                                                                                                           

7.5 Flere innovative grep 

Å lytte til brukere av tjenester og produkter er i mange tilfeller avgjørende for å lykkes med 

innovasjonsprosesser. Det dreier seg om å få innsikt i den enkeltes behov og forholde seg til befolkningen og 

lokalsamfunnets behov. Tverretatlig samarbeid og samspill med lokalsamfunnet og frivillige vil være en 
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avgjørende faktor for vellykket innovasjon. Innbyggere i en kommune er ikke bare brukere de er også 

borgere i et lokalsamfunn. ”Som borger i et lokaldemokrati har en ikke bare rettigheter, men også plikter ” 

(NOU 2011:11). 

7.5.1 Politisk ansvar 

Det skal mye til for å snu en stor kommuneskute. Det politiske bidrag er avgjørende for å oppnå fleksibilitet, 

handlefrihet, kompetanse og gode læringsarenaer. Et vanskelig moment for lokalpolitikken ligger i at de 

lokale valg ikke passer inn i det nasjonale ordskifte om omsorgspolitikk.  

Det er viktig at politikerne gir støtte til kommunikasjon med befolkningen slik at vi arbeider i retning 

endring av ny forståelse av rollen velferdsprodusent, krav til egenomsorg, og derved en debatt som gir 

avklaring av begrepene velferd og nødvendig helsehjelp. 

Vi har behov for en politisk vedtatt grunnmur som forteller hvordan omsorgstrappa skal brukes – 

retningslinjer for tildeling av tjenester og krav til egenomsorg.  

7.5.2 Administrasjon  

Det kreves modige ledere som tør å tenke framtidsrettet kontra å konsentrere seg om å forvalte dagens 

løsninger. Den eksperimentelle formen og tro på å lykkes med nye ideer er det som vil skape merverdi. 

Vi må ”surfe” på eldrebølgen istedenfor å frykte den. Vi må ta initiativ og legge forholdene til rette slik at vi 

større grad kan samarbeide og benytte de spreke pensjonistene med positiv virketrang. I dag mener vi at vi 

har et stort uutnyttet potensial i denne gruppen. Arbeidet må verdsettes og settes i system i en 

samarbeidsform som gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

7.5.3 Frivillige ”Den andre samhandlingsreformen”        

Nasjonal strategi: Samhandlingsreformen har til formål å skape bedre finansielle, lovmessige og 

organisatoriske forutsetninger for god arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og 

omsorgstjenesten i kommunene. Flere oppgaver skal løses lokalt, og det blir lagt større vekt på forebyggende 

arbeid. Reformen skal utvikle et tjenestespekter som bedre treffer framtidas tjenestebehov, og på den måten 

også husholde bedre med samfunnets totale ressursinnsats til helsetjenester. Helsetjenester og behandling vil 

alltid være en vesentlig bestanddel av gode omsorgstjenester. Men omsorgstjenestene er noe mer. 

De skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre», slik det står i sosialtjenestelovens § 1. Dette involverer mer enn 

mobilisering av faglig-profesjonelle kunnskaper og virksomheter.  

Omsorgstjenestene skal også uttrykke en solidarisk nærsamfunns vilje til å ta vare på og inkludere dem som 

har særlige behov. Kommunene har derfor også en annen viktig samhandlingsflate, nemlig mot lokal 

samfunnet. Kommunene kan og skal på en helt annen måte enn spesialisthelsetjenesten spille på alle de 

ressurser som omgir det enkelte individ. Både historisk, geografisk og organisatorisk står omsorgstjenestene 

plassert midt mellom spesialisthelsetjenesten og den frivillige omsorgen, og er delvis vokst fram som et 

resultat av begge. Fortsatt er det slik at familieomsorgen er på størrelse både med spesialisthelsetjenesten og 
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omsorgstjenestene målt i tall på utførte årsverk (St meld nr 25). Samspillet mellom dem vil være av helt 

avgjørende betydning i møte med framtidas utfordringer.  

Omsorg skal være en selvfølgelig del av et levende og pulserende samfunn og prege mellommenneskelige 

relasjoner der mennesker møtes, arbeider sammen eller bor sammen. En del mener at noe av dette har gått 

tapt de siste tiårene, ved at organisert frivillighet er på vikende front og at sosiale bånd og relasjoner går i 

oppløsning. Ressursene vi må bygge på finnes i rommene mellom offentlige ordninger, organisasjoner, 

lokalsamfunn og familie.   

Enkelte kommuner har utviklet en verdiplattform for frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken må utvikles 

i nært samarbeid med den lokale frivilligheten. Et grunnleggende motiv for frivillige organisasjoner er å 

arbeide sammen med andre for en felles sak, et formål eller en ide som igjen kan være med på å skape 

identitet og tilhørighet.                 

Klare argumenter og mål for prosessen er viktig for at frivillige skal ha tiltro til den. Prosessen bør forankres 

hos ledelsen i kommunen, både på politisk og administrativt nivå. Det er helt sentralt at budskapet forankres i 

hele kommunen, på tvers av sektorer og nivåer. Det gir prosessen større troverdighet og legitimitet blant 

frivillige når toppledelsen deltar.  

For å få en legitim frivillighetspolitikk, er det en forutsetning at den utformes i samhandling og dialog med 

frivillige. Dialog og medvirkning er helt sentralt for at den endelige politikken skal fungere og gi resultater. 

For å sikre politisk forankring må folkevalgte involveres i prosessen. Det kan oppnevnes en tverrpolitisk 

arbeidsgruppe/utvalg. For å få sterkere gjennomslagskraft kan utvalget med fordel bestå av sentrale 

politikere. Det politiske utvalget bør ha en sentral rolle i hele prosessen.            

7.5.4 Pårørende                                                                                                                                     

”Pårørende er i dag et usynlig pleiekorps, de utfører omtrent halvparten av all omsorg i hjemmet, men de er i 

liten grad inkludert i det øvrige hjelpeapparatet. Det er en ensom situasjon mange pårørende har”. (NOU 

2011: 17)  

I tråd med anbefalinger i NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg og NOU 2011: 17 ”Når sant skal sies om 

pårørendeomsorg, vil regjeringen utforme en politikk som skal bidra til at pårørende blir verdsatt og 

synliggjort, og som gir økt likestilling og mer fleksibilitet”. Regjeringen legger i denne meldingen fram et 

program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk som:                                                             

 synliggjør, anerkjenner og støtter pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver 

 bedrer samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen    

 styrker kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet  

 legger til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjør det enklere å kombinere 

yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse 

eller psykiske og sosiale problemer. 
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For at vi skal kunne oppnå resultater gjennom en aktiv pårørendepolitikk bør Våler kommune satse på en 

utvikling og forbedring av: 

 Tett samarbeid om de gode, individuelle løsningene 

 Opplæring og veiledning 

 Utvikling og forbedring av omsorgslønnsordningen 

 Fleksible avlastningsordninger 

Familieomsorgen er den usynlige omsorgen. Den registreres knapt i saksbehandling, statistikk eller 

utredninger om helse- og omsorgstjenestene. Forskning anslår at det i dag utføres om lag 100 000 årsverk i 

den uformelle, og i all hovedsak familiebaserte omsorgen. Denne innsatsen er fortsatt nesten på størrelse med 

den offentlige omsorgstjenesten, som utgjør om lag 130 000 årsverk. Gitt dens størrelse og betydning har den 

uformelle omsorgsinnsatsen fått liten oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå er det tid for å løfte fram, 

synliggjøre og verdsette omsorgen fra familie, venner og naboer. Da må vi utvikle tiltak for å støtte, veilede 

og avlaste pårørende med omfattende omsorgsoppgaver og finne gode og mer systematiske måter å 

samhandle med pårørende på.  

Noen kommuner har i forbindelse med dette prøvd å ivareta pårørende og deres omsorgskapasitet gjennom 

bl.a. ”pårørendeskole”. Omsorgsbrukere og deres pårørende sitter ofte inne med hverdagskompetanse som 

andre kan nyttiggjøre seg av i samme situasjon, også fagpersoner. 

Omsorgsyterne kan gjennom et slikt tilbud også gi opplæring og støtte til pårørende i utfordrende situasjoner. 

Pårørendeskolen har som viktig målsetting å gi kunnskap om hvordan en kan utnytte brukerens ressurser på 

en god og hensiktsmessig måte. Pårørendeskolene kan også være en viktig arena for omsorgsyterne til å møte 

den kommunale omsorgstjenesten i dialog om utfordringene i hverdagen. 

Våler kommune har i samarbeid med Moss kommune gjennomført pårørendeskole for personer som lever 

med demente familiemedlemmer. Det bør vurderes å videreutvikle samarbeidet med andre kommuner for 

pårørende med andre utfordringer.    

7.5.5 Ny generasjon eldre - Aktive eldre som tar ansvar 

Den nye seniorgenerasjonen vil være stor og ha bedre utdanning, bedre helse, lengre levealder, bedre 

boforhold, bedre økonomi og mer ressurser å møte alderdommen med enn tidligere eldregenerasjoner. Mer 

enn noen gang tidligere i historien, vil en ressurssterk eldre befolkning med god kjøpekraft sette sitt preg på 

alle samfunnets markeder og institusjoner, og påvirke etterspørsel og forbruk. På den ene siden vil de ha 

bedre forutsetninger for å klare seg selv enn noen annen generasjon før dem.  

På den andre siden vil de opptre med større kraft og forventninger overfor velferdssamfunnet. Viktig vil det 

være å legge samfunnet til rette slik at den nye seniorbefolkningen kan utnytte sine ressurser. Da kan vi ikke 

akseptere tilbaketrekning, men begynne å forvente sterkere deltakelse både i politikk, kulturliv, samfunnsliv 
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og kanskje også i arbeidsliv for de som ønsker det. Den sterke veksten i seniorbefolkningen kan komme til å 

omforme samfunnet.  

De fleste bransjer, markeder, sektorer og samfunnsområder blir påvirket. Denne prosessen er global, men 

slår samtidig inn over hvert eneste lille lokalsamfunn, og bærer i seg både muligheter og utfordringer verden 

aldri tidligere har stått overfor. 

Framtidas mange seniorer vil kunne skaffe seg stor makt enten de opptrer i markedet, i det sivile samfunn 

eller på den politiske arena. Velger de å delta i kultur- og samfunnsliv og ikke trekke seg tilbake, kan de også 

komme til å prege samfunnets institusjoner og organisasjoner med en helt annen tyngde enn i dag. Knapt 

noen del av samfunnet vil da være uberørt. Begrepet eldrebølge kan på den måten få ny mening, som uttrykk 

for den sosiale styrke nye seniorgenerasjoner kan komme til å representere, om de finner nye former for 

samhandling og fellesskap. Hvilke former denne prosessen vil ta, vil i stor grad avhenge av hvordan 

framtidas seniorer selv vil opptre.  

På den annen side vil samfunnets svar på nye seniorgenerasjoners opptreden bli av avgjørende betydning for 

utformingen av framtidas aldrende samfunn. Da er det behov for en seniorpolitikk som ikke bare har 

pensjonsspørsmål og eldreomsorg på dagsorden, men som forholder seg til alle livsområder og samfunnsfelt, 

enten det handler om utdanning, samferdsel og boligpolitikk eller moter, design og kultur. 

De fleste eldre er friske. Alder er ingen sykdom, men den øker risikoen for å få sykdommer. Både for den 

enkelte og for samfunnet er det viktig at eldre holder seg friske så lenge som mulig. Forebyggende tiltak er 

derfor god seniorpolitikk. Vi advares mot å sykeliggjøre aldringen(St. melding 29). 

Det er i dag i Våler kommune en stor andel yngre -eldre med ressurser. Mange driver et utstrakt frivillig 

arbeid i bygda. I Våler vil Eldrerådet og Frivilligsentralen kunne være en ressurs og nær samarbeidspartner 

for å rekruttere de som ønsker å utføre et lønnet arbeid på lavterskelnivå, eller bidra som frivillig mot 

bestemte brukergrupper. 

Når vi ser på befolkningssammensetningen fremover vil denne gruppen øke i et stort omfang og det er viktig 

at vi i fremtiden satser på denne generasjonen som en ressurs istedenfor passive tjenestemottakere. 

Vi må utvikle en strategi som sikrer aktivitet og sosial deltagelse fremfor isolasjon og passivitet.  

7.5.6 Ansvar for egen bolig 

Den kommende elderegenerasjonen vil ha stor økonomisk handlefrihet. De fleste vil ha økonomisk 

handlefrihet til å investere i en tilpasset/universelt utformet bolig. Våler kommune har fått  presentert et 

prosjekt av privat utbygger i Turulia. Det var i prosjektet lagt til rette for bygging av seniorboliger . 

Samordning av seniorboliger vil kunne stimulere til felleskap, sosial deltagelse og ordninger som ”eldre 

hjelper eldre”. 

Som tidligere nevnt har Våler kommune høy dekningsgrad av å trygde – og omsorgboliger tiltenkt eldre og 

uføre. Det anbefales ikke oppføring av nye boliger til målgruppen i planperioden, det anbefales kun en 
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endring i tildelingspraksis. Det anbefales likevel at Våler kommune samarbeider med private utbyggere for 

oppføring av universelle boliger tiltenkt målgruppen. Det vil kunne sikre at innbyggere som bor i boliger 

som ikke er hensiktsmessig har  mulighet til selv å kjøpe en tilrettelagt bolig.  

7.5.7 Velferdsteknologi              

Velferdsteknologi skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller 

bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet 

Ingen maskin kan erstatte de varme hendene som hver dag lindrer, pleier og utfører praktiske gjøremål for de 

menneskene som har behov for nødvendig helsehjelp. Det er heller ikke tanken med innføringen     

Velferdsteknologi skal ikke være en erstatning, men vil være med og bidra som et supplement og skape 

nødvendig utvikling framover. 

Utfordringene ligger i behovet for nok varme hender. Utfordringen er global, og gjelder ikke bare i Norge og 

Våler. Det vil også bli vanskeligere å rekruttere helsepersonell fra våre naboland fordi de vil befinne seg i 

den samme situasjonen. Det er nå vi må ta grep for å tenke nytt, planlegge og endre praksis. Morgendagens 

eldre bør engasjere seg nå, for å påvirke sin egen fremtidige hverdag mens de fortsatt er friske og har 

muligheter. 

Etiske problemstillinger og forholdet til lover og regler forbundet med velferdsteknologi utredes og 

diskuteres for å sikre personvern og menneskeverd.  

Bruk av velferdsteknologi, og spesielt lokaliserings- og varslingsteknologi reiser en rekke etiske og 

personvernmessige spørsmål, spesielt når den benyttes der det kanskje er mest bruk for den, i forhold til 

mennesker med demens eller alvorlig svikt i kognitive funksjoner. Det er derfor viktig at etiske og 

personvernmessige utfordringer tas med i den individuelle vurderingen.  

Helsedirektoratet skal sette i verk et større utviklings- og utprøvingsprosjekt innen velferdsteknologi. 

Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- 

og omsorgstjenestene, som er en del av Omsorgsplan 2020. Rammen for tilskuddsordningen er 28 mill. 

kroner.                                                                                                       

7.5.7.1 Mål for ordningen 

Helsedirektoratet gir tilskudd til ulike trygghetsteknologiske løsninger, men i første omgang vil 

trygghetspakker for hjemmeboende bli prioritert. Trygghetspakker er integrerte løsninger med ulike  

 

komponenter, for eksempel: 

 Trygghetsalarm  Selvutløsende alarmer 
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 Fallsensor 

 Røykdetektor 

 Elektronisk døråpner 

 Lokaliseringsteknologi (GPS) 

 Mobiltelefon 

 PC og nettbasert teknologi 

 Andre løsninger som skal gi bedre trygghet 

for bruker og pårørende å kunne bo i egen bolig                                

De teknologiske løsningene må kunne tilpasses individuelle behov og ulikt funksjonsnivå. Dette inkluderer 

personer med demens. Helsedirektoratet gir også tilskudd til trygghetspakker i sykehjem og løsninger på 

tvers av sykehjem/omsorgsbolig/egen bolig. 

Vaktrom med monitorering av bolig og institusjon vil kunne øke kapasiteten spesielt knyttet til natt-

tjenesten. 

Det anbefales å avsette midler til trygghetsteknologiske løsninger hvis vi ikke innvilges prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet. Det vil bli sendt en søknad fra Våler kommune i samarbeid med utviklingssenteret for 

hjemmetjenester(Eidsberg kommune) i Østfold i forbindelse med utviklingsprosjektet som er skissert 

ovenfor. 

7.5.8 Lavterskeltilbud                                                                                                          

Hovedmålet er å tilrettelegge meningsfylte dagaktiviteter for alle grupper, tilpasset den enkelte, med fokus 

på ressurser og mestring.  

Utvikling av lavterskeltilbud som ”møteplasser” og dagaktivitetssenter for ulike brukergrupper må 

prioriteres. En vridning fra en topptung omsorgstrapp til tjenester som kan, og bør gis i hjemmet vil være 

hensiktsmessig med tanke på dagens og fremtidens tjenestemottakere. Når vi nå foreslår en helse- og 

omsorgstjeneste hvor institusjonsplasser reduseres må dette skje i takt med utvikling av lavterskeltilbud og 

meningsfylte dagaktiviteter. 

Dagtilbud er omtalt som et manglende ledd i omsorgskjeden. Tilbudet skal aktivisere og stimulere, gi gode 

opplevelser og meningsfulle hverdager. Det vil samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, 

og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgsituasjon. 

”Inn på tunet” er en egen satsing i jordbruksavtalen, der gårdsmiljø brukes til kommunale dagaktivitetstilbud 

for mennesker som trenger spesiell tilrettlegging. Vi har i dag noen få brukere tilknyttet ulike virksomheter i 

denne ordningen ved Brårød gård i Våler. 

INN-ordningen bør ikke begrenses til landbruket, men kan også utvides til flere næringer, arbeidsplasser og 

virksomheter som kan gi spennende omgivelser og miljø for dagaktivitetstilbud tilrettelagt for læring og 

mestring. På den måten kan den enkelte finne aktiviteter som er tilpasset egen historie, bakgrunn og 

interesse, og bedrifter og virksomheter å utnytte sine spesielle omgivelser og kompetanse til å utvikle et 

tilleggsprodukt det er stor mangel på i helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten.  
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Pr i dag har vi: 

 Håndarbeidsgruppe 4 dager i uka 

 Turgrupper 

 Sosial møteplass i kantina 

 Treningstilbud gjennom ”Aktiv på dagtid” 

 Inn på tunet ved Brårød Gård  

Det eksisterende tilbudet er ikke dekkende i forhold til behovet. Det ble våren 2013 ansatt en vernepleier 

med videreutdanning innen musikkterapi som ansvarlig for dagaktivitetstilbudet i kommunen. Han har i 

perioden fra ansettelsen og frem til i dag arbeidet med å kartlegge behov i befolkningen og eksisterende 

ressurser. 

Det er et stort behov for å etablere tilbud til unge med bistandsbehov og unge uføre. I tillegg er det behov 

for å etablere et tilbud til demente hjemmeboende og brukere med annen type kognitiv svikt eller 

funksjonsnedsettelse. 

Det anbefales å videreutvikle et samarbeid med Brårød gård  

7.5.8.1 Planlagte aktiviteter 

Dagaktiviteter for demente: Forskning viser at dagtilbud til demente eller annen form for kognitiv svikt vil 
kunne utsette behovet for en institusjonsplass med inntil 1-3 år. 

 Nasjonale retningslinjer for målsettinger i demensplanen sier følgende: 

Hentet fra Demensplan 2015 ” Den gode dagen” Helse og omsorgsdepartementet 

Demensplanen skal legge vekt på dagtilbud og tilrettelagte aktiviteter som helt sentrale og grunnleggende 
elementer i et helhetlig omsorgstilbud til personer med demens. Kommunene har plikt til å bidra til at 
mennesker som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp, får mulighet til å leve og bo selvstendig og til 
å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.  

Helsedirektoratet bevilger penger til kommunene slik at mennesker med demens kan få et aktivitetstilbud deler 
av uken. Ordningen skal følges opp og utvikles i årene fremover, målet er en lovfestet rett til et slikt tilbud. Det 
gis tilskudd med kr. 65 000 pr. plass pr. år for hver ny plass vi oppretter. Tilskuddet kan ikke benyttes til 
lønnsutgifter. 

Nasjonale retningslinjer for målsettinger i demensplanen sier følgende: 

Demensplanen skal legge vekt på dagtilbud og tilrettelagte aktiviteter som helt sentrale og grunnleggende 
elementer i et helhetlig omsorgstilbud til personer med demens. Kommunene har plikt til å bidra til at 
mennesker som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp, får mulighet til å leve og bo selvstendig og til 
å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 
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Det anbefales oppstart av differensierte dagtilbud til demente da behovet for aktivitet vil variere i forhold til 
funksjonsnivå. Dagaktivitetstilbud for demente bør driftes i nært samarbeid med demensteamet og den 
skjermede enheten.  

7.5.8.2 Livscafe 

Det er planlagt oppstart av Livscafe for eldre fra høsten 2013. Livscafe for eldre innebærer å fremme egen 

helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro 

mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut 

forandringer i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene. Fire viktige temaer er valgt ut; sikkerhet 

og trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet. En eller to pensjonister skal rekrutteres 

som ledere til 2 grupper på 8-12 personer. Det er etablert et samarbeid med Råde kommune. 

Slik vi ser det kan ordningen med Livscafe overføres til andre brukergrupper med tilpassede fokusområder 

og på den måten skape overføringsverdi. 

7.5.8.3 Park og anleggsgruppe 

Vi er i startfasen i forbindelse med å etablere et samarbeid mellom NAV, Dagaktivitessenteret og 

virksomhet Miljø og teknikk hvor fagsjef i samarbeid med ansvarlig for dagaktivitetssenteret vil være 

sentrale i forhold til arbeidsgruppens oppgaver. Målgruppen er unge på trygd uavhengig av diagnose 

og/eller lidelse. De vil kunne utføre arbeidsoppgaver knyttet til kommunal drift og vedlikehold. Vi ser et 

stort behov for aktivitet hos unge innbyggere som er i målgruppen. Aktivitet gjennom meningsfylt arbeid 

vil stimulere til et sosialt fellesskap og gi den enkelte mestringsfølelse.  

NAV Våler er tildelt midler til oppstart av lavterskeltilbud som stimulerer til arbeidsrelatert aktivitet. 

Det anbefales etablert en Park og anleggsgruppe som en varig løsning for å få unge uføre i arbeidsrelatert 

aktivitet. 

7.5.8.4  Musikkgrupper 

Musikkterapeuter arbeider i dag på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten samt 

ved kulturinstitusjoner og omsorgssentre. Arbeidet bygger på en humanistisk tradisjon, og har 

hovedsakelig en ressursorientert tilnærming. Musikkterapeuten kan arbeide både med grupper og i 

individuelle settinger. I tillegg kan musikkterapeuten jobbe med institusjonsmiljøet og være 

samfunnsorientert, gjennom å legge til rette for integrering i det lokale musikktilbud. Mange 

musikkterapeuter jobber i tverrfaglig team sammen med psykolog, psykiater, fysio- og ergoterapi og annet 

pleiepersonale. 
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Det anbefales oppstart av ulike musikkgrupper tilpasset de ulike gruppene. 

7.5.8.5 Transport   

Det vil være behov for å etablere en ordning hvor enkelte brukere transporteres fra hjemmet til ulike 

dagaktiviteter, og hjem igjen. Det vil bli behov for å lease ytterligere en mindre bil lik de bilene 

hjemmesykepleien i dag benytter. Det kan også være et alternativ å etablere et samarbeid med frivillige 

som kan transportere brukerne i sine private biler, mot at det ytes kjøregodtgjørelse etter regulativ. 

7.6 Interkommunalt samarbeid 

7.6.1 Moss lokalmedisinske senter MLMS 

 Det er opprettet 7 øyeblikkelig hjelp døgnplasser fra 6.februar i år. Leger og sykepleiere tar i mot og 

behandler aktuelle pasienter fra mosseregionen som er vurdert til ikke å ha behov for spesialisert 

sykehusbehandling, men som heller ikke kan behandles hjemme. Plassene kan benyttes til pasienter med 

en avklart diagnose hvor kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for forverring under 

oppholdet er liten. 

Pasientene må ha bosted enten i Rygge, Råde, Våler eller Moss og ha forverring av en kjent tilstand med 

infeksjon, uttørring, ernæringssvikt eller smerteproblematikk. Utløsende årsak skal være avklart. 

Noen pasienter kan ha behov for observasjon og behandling hvor innleggelser i institusjon er nødvendig. . 

Pasienter som legges inn skal være tilsett og vurdert av lege og ha fylt 16 år. Det skal i tillegg foreligge 

behandlingsregime ved innleggelse. 

Ved aktivt bruk av MLMS i samarbeid med fastlegene, kommuneoverlege og legevaktsleger ønsker vi å 

redusere behovet for spesialisthelsetjenester til pasientgruppene som er beskrevet ovenfor. 

Visjon MLMS: Mosseregionens kommuner i samarbeid med sykehuset tilbyr gode, likeverdige og 

helhetlige helse- og omsorgstjenester på rett nivå til rett tid og på rett sted. 

Verdigrunnlag MLMS: Kvalitet, trygghet, respekt og hjelp til selvhjelp. 

Kjennetegn på samarbeid MLMS: Samarbeidet skal preges av felles mål og forpliktelser og prinsippet 

om at avgjørelser tas så nær pasient/pårørende som mulig. Effektmålene følges opp gjennom 

dokumentasjon og evalueringer 

 

Effektmål  

 Pasientopplevelser er basert på tydelige avtaler som bakgrunn for samarbeidsrelasjoner innenfor 

og mellom tjenestenivåene.  
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 Pasientene får nødvendige helsetjenester på rett nivå til rett tid slik at en hindrer unødige 

innleggelser og for tidlige utskrivninger.  

 En helhetlig pasientbehandling er oppnådd gjennom strukturert samhandling med 

Mosseregionens fastleger, øvrig helsepersonell og Sykehuset Østfold.  

 Mosseregionens lokalmedisinske senter er et kompetansesenter for regionen og bidrar til 

rekruttering av kompetente fagpersoner til hele regionen.  

 En enhet for observasjon og akutt pleie i jobbrotasjon med legevakt styrker den tverrfaglige 

kompetansen i senteret  

 Et sterkt kompetansemiljø i senteret gir gode hospiteringsmuligheter for kommunenes 

helsepersonell, som styrker den enkelte kommunes kompetanse 

 Et sterkt kompetansemiljø bidrar til styrket samarbeid med utdanningsinstitusjoner, stimulerer til 

fagutvikling og økt forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Mosseregionens lokalmedisinsk senter stimulerer til økt kommunesamarbeid  

 

7.6.2 Aktivt oppsøkende behandlingsteam ACT  

ACT er en forkortelse for ”Assertive Community Treatment” og kan oversettes til norsk som Aktivt 

oppsøkende behandlingsteam. ACT er lokalisert til Varnaveien 39 i Rygge og er en egen seksjon i DPS 

Nord.  ACT ble etablert i ordinær drift 1. januar 2011 som et delt eierskap og samhandling mellom 

Sykehuset Østfold og kommunene Rygge, Råde, Moss og Våler. Driftsavtale bygger på overordnet 

samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold.  

ACT-teamet består av flere yrkesgrupper – psykiater, psykolog, vernepleier, sosionom, psykiatrisk 

sykepleier og helsesekretær. Teamet leverer og tilrettelegger i hovedsak alle grunnleggende helse-, 

omsorg- og sosiale tjenester og gir tilbud til mennesker med alvorlige mentale lidelser, med eventuelt 

rusavhengighet. Målgruppen kjennetegnes av at de mangler et fungerende sosialt nettverk, og at de ikke 

evner å forholde seg formålstjenlig til eksisterende tilbud om behandling. Behandlingen og kontakten skjer 

der pasienten oppholder seg og hjelpen er basert på frivillighet og ønsker fra pasienten selv. ACT-

behandling handler om å møte mennesker i et langvarig perspektiv og teamet følger pasientene med hyppig 

kontakt over en lengre periode.  

ACT finansieres med bidrag fra kommunene, sykehuset og refusjon fra HELFO (poliklinisk konsultasjon). 

Teamet har kapasitet til å følge opp ca 60 pasienter. Det er planer om å utvide tilbudet til flere som kan ha 

behov for denne behandlingsmetoden. 

Kommunestyret i Våler vedtok en 5-årig avtale 28.10.2010  
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ACT er et godt tilbud til innbyggere i Våler kommune med beskrevet problematikk. Teamet jobber meget 

spesialisert ute i pasientenes hjem fremfor at det gis et tilbud i sykehus. Våler kommune ligger på 

landsgjennomsnitt i forhold til behov for tjenester fra ACT. 

7.6.3 Friskliv 

Frisklivsarbeid er fra 2013 en helsetjeneste som Helsedirektoratet anbefaler i kommunehelsetjenesten, med 

tilbud til endring og mestring av levevaner ved hjelp av helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om 

kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt. Frisklivssentralene kan også videreutvikle sitt tilbud til å 

omfatte personer med risikofylt alkoholbruk, personer med utfordringer knyttet til psykisk helse, samt 

tilbud til barn og unge og deres familier, helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot eldre, eller 

andre tiltak som kommunen har behov for.  

Våler kommune har etablert et samarbeid med Råde og Rygge i forbindelse med utvikling av et 

frisklivstilbud. Frisklivsarbeidet er knyttet til helsestasjonen der ansatte har kompetanse innen 

forebyggende arbeid og mestringsarbeid, og er foreløpig finansiert gjennom tilskuddsmidler..  

Tiltaket er en oppfølging av Regional handlingsplan for folkehelse under strategien Sunne Østfold. 

I løpet av en 3-årsperiode ønsker vi å videreutvikle frisklivstilbudet for alle aldersgrupper med risiko for 

svekket helse for å fremme befolkningens helse og redusere andelen med muskel og skjelettlidelser, 

psykiske lidelser, diabetes og overvekt i befolkning. Forekomsten av diabetes og overvekt på landsbasis er 

økende. Folkehelseprofilen for Våler viser samme forekomst.  

Målgruppen vil være barn og unge og deres familier, voksne fra 18 år og oppover og alle som er i 

risikosonene for å utvikle sykdom eller har svekket helse.  

De som jobber med frisklivsarbeid må i tillegg til egne tiltak samarbeide tett med og oppmuntre andre 

kommunale tjenester. Tett samarbeid med skolene, fastlegene, NAV, psykisk helsearbeid, kulturkontoret, 

Aktiv på Dagtid og frivillige organisasjoner som Frivilligsentralen, samt Rygge og Råde kommune for å få 

fordeler av ”stordrift” på kurstilbud, samt opplæring og veiledning av ansatte 

Finansieringen baseres i 2013 delvis på egne midler, 25 % stilling som var avsatt til formålet i 

Opptrappingsplanen for psykisk helse og dels gjennom tilskuddsmidler for å sikre tilstrekkelig kapasitet. 

Fra 2014 kan det ikke påregnes tilskuddsmidler av betydning og det må bevilges midler til 

fysioterapeutstilling som blant annet kan jobbe med dette feltet.  

Frisklivstilbud er et viktig ledd i arbeidet med å nå målet om en friskere befolkning. Langsiktig 

planlegging er elementært i det helsefremmende arbeidet. 

7.6.4 Mosseregionens legevakt 

Mosseregionens legevakt er basert på et samarbeid mellom kommunene Våler, Moss, Rygge, Råde og 

Vestby. Legevakten er delegert ansvaret for legevaktstjenester fra den enkelte kommune i åpningstiden 

som er kl. 16.00 – 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Legevakten har nye lokaler i 
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Peer Gynts vei 84 i Moss; gamle Mosseporten sykehjem. Tjenesten drives etter vertskommunemodellen og 

inngår sammen med Mosseregionens lokalmedisinske senter i Peer Gynt Helsehus i Moss. Virksomheten 

har daglig leder og fast ansatte sykepleiere, mens legeturnusen dekkes av fastlegene i 

samarbeidskommunene og vikarer. Kl. 08.00 – 16.00 på hverdager dekkes behovet for legevaktstjenester 

av dagelegevaktsamarbeidet mellom Våler og Moss. Vålerlegene har sine daglegevakter i legevaktens 

lokaler, mens Mosselegene har vaktene på sine egne kontorer. 

7.6.5 Kommuneoverlegene 

Kommuneoverlegene i Mosseregionen har over tid utviklet et tett og godt å samarbeide om 

samfunnsmedisinske oppgaver. Kommuneoverlegene har faste kvartalsvise møter som er tredelte: Fagråd 

for legevakten, Fagråd for miljørettet helsevern og kommuneoverlegenes time. Det utveksles også jevnlig 

råd og utkast til saksfremlegg innen smittevern, miljørettet helsevern, i saker angående fastleger og 

legevakt, samarbeidet med sykehusene, planutkast og høringsuttalelser til lovforslag. 

Kommuneoverlegene i Østfold har faste halvårlige møter med Sykehuset Østfolds ledelse. Fra SØ møter 

blant annet divisjonsdirektørene, kommunikasjonsdirektøren og smittevernansvarlig lege. Temaene for 

møtene er alle aspekter av samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket, blant annet fordeling av 

behandlingsansvar, utskrivningsklare pasienter, kompetanse og kapasitet i den enkelte kommunes 

helsetjenestetilbud, smittevernspørsmål og kompetanseutveksling. 

7.6.6 Miljørettet helsevern 

Miljørettet helsevern i Mosseregionen er et samarbeid mellom kommunene Våler, Moss, Rygge, Råde og 

Vestby. Kommunene inngikk i 2004 et samarbeid for å styrke kompetansen og imøtekomme nye lovkrav 

innen miljørettet helsevern. Arbeidet består i informasjon, rådgivning og behandling av klagesaker, helse i 

planlegging, tilsyn og inspeksjonsvirksomhet. Ansvarsområdet omfatter de faktorene i miljøet som direkte 

eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, for eksempel støy, inneklima, forurensning, helse i plan, 

badevann, kjemikalier, legionella, skadedyr og stråling. Avdelingen består av to ansatte miljøingeniører 

som utreder og behandler saker i samarbeid med kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen. Tjenesten 

er lokalisert til rådhuset i Moss og drives etter vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for virksomheten er 

Folkehelseloven, Forskrift om miljørettet helsevern og en rekke tilhørende forskrifter. Samarbeidet 

fungerer meget godt. 
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8. TILRÅDING  

8.1 Uprioritert oppsummering av tiltak 

Oppsummering av tiltak konkretiserer satsinger og endringer som er omtalt foran. De enkelte tiltak 

detaljplanlegges før iverksetting. Estimat for kostnader og andre konsekvenser som følger av tiltaket 

forplikter i forhold til gjennomføring.  

 Foreslåtte tiltak År Estimert kostnad Merknad 

 

Opprette tverrsektorielle 

samarbeidsarenaer, i fm 

folkehelse og helsefremmende 

arbeid. Omtales i kap. 7.3.1 

2014 

  

1 
Jordmor, økt stilling fra 25 til 

75 %. Omtales i kap.7.2.1 

2014 
0,27 mill kr  

2 
Helsesøster 100% Omtales i 

kap.7.2.1 

2015 
0,61 mill kr  

3 

Ansette fysioterapeut i 

virksomhet helse Omtales i 

kap.7.4.2 

2014 0,55 mill kr, fratrukket 

tilskudd 0,17 mill kr, netto 

0,38 mill kr/år 

Hverdagsrehabilitering, 

friskliv og helsefremmende 

arbeid. Habilitering av barn. 

4 

Utvide modningsprogrammet 

Trygg Oppvekst Omtales i 

kap.7.2.1 

2014 

 Flere klassetrinn 

5 
Opprette familiesenter. Omtales i 

kap.7.2.1 

2014 Medvirkning fra 

barnevernet 
Nye arbeidsformer 

6a 

Sykehjemmet, alternativ 1 

Ombygging: Ny rehab og 

korttidsavdeling, 6 plasser, 

hvorav 1 trygghetsplass. 19 

langtidsplasser. Omtales i 

kap.7.4 

2015 

Netto invest. kostnad om 

lag 6,8 mill etter fradrag 

av mva og tilskudd. 

Ombygging av gammel fløy. 

Justering av kapasitet 

mellom sykehjem og 

hjemmetjenester med 1,5-2 

årsverk. Se omtale under 

tabellen. 
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6b 

Sykehjemmet, alternativ 2 

Nytt sykehjem med 25 plasser 

med rehab, korttids, palliasjon og 

skjermet enhet. Samme antall 

som i 6a. 

Dagens sykehjem omgjøres til 

bofellesskap med inntil 19 

plasser for utleie. Ledig kapasitet 

kan  benyttes til salg av plasser.  

 

2,8 mill kr pr plass inkl 

mva, Husbanktilskudd 

40 % (1,12 mill pr plass), 

netto invest 42 mill kr 

minus momsrefusjon 

Dette alternativet innebærer 

økt kapasitet i institusjon og 

institusjonsnære plasser/-

boliger med 25.  

7 

Sykehjemsdrift og 

hjemmetjenester samordnes med 

en virksomhetsleder og to 

avdelingsledere. Omtales i 

kap.7.4 

2014 

Omstilling  

8 
Hverdagsrehabilitering. Omtales 

i kap. 7.4.2 

2014 

0,1 

Ivaretas av nyansatt 

fysioterapeut, se pkt 2. og 

hjemmetrener fra hj.spl som 

tas ut av turnus. 

9 

Utarbeide rehabiliteringsplan i 

første del av planperioden. 

Omtales i kap. 7.4.2 

2014-

2015 -  

10 
Hjemmebesøk, ved fylte 75 år. 

Omtales i kap. 7.4.3 

2014 

Omstilling 

Omstilling av dagens 

hjemmetjenester. Fys/ergo 

trekkes inn. 

11 

Opprette tildelingskontor  

Ansette 1 årsverk. Omtales i kap. 

7.4.10 

2014 

0,64 
Rapporterer til 

kommunalsjef. 

12 

Revidere kriterier og 

retningslinjer for bruk av 

omsorgstrappa, herunder 

omsorgslønn og støttekontakt. 

Iverksette ny strategi for bruk av 

HDO. Omtales i kap. 7.4.10 

2014 

Fremmes som egen sak 

Ansvar: Kommunalsjef, 

tildelingskontor i samarbeid 

med fagsjefer. Bruker-

organisasjoner involveres.  

13 
Avhjemling av ungdomsboliger. 

2014 
Omstilling fra virksomhet Boligene kan avhjemles 
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Miljøarbeider, målgruppe de som 

har bistandsbehov i bolig. 

Omtales i kap. 7.4.6 

helse uten at investeringstilskudd 

må tilbakebetales. Bygd i 

1991 og 1994. 

14 
Demensplasser i bolig 

Bergskrenten 14 (5+5 plasser) 

Ved 

behov 
Omstilling Gjennomføres ved behov 

15 
Demensteam opprettes. Omtales 

i kap. 7.4.8.1 

2014-

2015 
Omstilling  

16 

Kjøp av minimum 2 boliger i 

Kornveien, omgjøring til boliger 

for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Formaliteter må 

avklares. Omtales i kap. 7.4.9 

Ved 

behov 

2015 
0,7 mill kr pr leilighet, 

Har behov for tjenester 24/7. 

Medfører utvidelse av 

fagmiljøet, unngå flere 

turnuser. 

17 

Oppgradering av 18 boliger - fra 

trygdeboliger til omsorgsboliger i 

Bergskrenten og i Svinndal.  

2014-

2015 10,7 mill invest.kostnad  

18 

Strategi for mer frivillighet, økt 

ansvar for og mestring, ny 

generasjon eldre med videre 

Omtales i kap. 7.5.3 

2014 

Omstilling 

Prosjektet settes opp i 

samarbeid med frivillige og 

brukerorganisasjonene. 

19 

Pårørende – policy for samarbeid 

– forbedre samspillet mellom 

offentlig og uformell omsorg 

Omtales i kap. 7.5.4 

2014 

Omstilling 

Jfr pkt om frivillighet og 

bruk av omsorgslønn og 

støttekontakt 

20 
Velferdsteknologi. Omtales i 

kap. 7.5.7 

2014 
Tilskudd+egenfinansiering 

Prosjektet startes i 2013, 

finansiering avklares. 

21 

Lavterskeltilbud (dagtilbud 

demente, livscafe, park & anlegg, 

musikk, transport, inn på tunet) 

Omtales i kap. 7.5.8 

2014 

0,4 mill kr/år Personale  transport/leasing 

22 Friskliv. Omtales i kap. 7.6.3  
2014 

0,15 
Tidligere finansiert gjennom 

tilskudd Må etableres 

23 Omorganisering av natt-

tjenesten, økt kapasitet 

2014- Omstilling Eget prosjektopplegg, 

herunder velferdsteknologi 
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ambulerende, redusert kapasitet 

stasjonære. Bergskrenten passiv 

vakt overtas av ambulerende. 

Omtales i kap. 7.5.7.1 

2015 for økt tilsynskapasitet 

24 

Boligforvaltning. 

Tildelingskontoret ivaretar 

boliger til helse- og 

omsorgsformål, NAV ivaretar 

tildeling av andre boliger 

Omtales i kap. 7.4.6.1 

2014 

Omstilling  

25 
Oppgradering av 

husleieregulativet 

2014.-

2015 
Utredes Inntektsøkning 

26 Bortfall salg av sykehjemsplasser 2014 1,5 Inntektsbortfall 

27 
Tap av husleieinntekter ved 

restaureringsarbeid i boliger 

2014-

2015 
0,16 Inntektsbortfall 

28 

Kreftkoordinator 50 % stilling 

Omtales i kap. 4.3.1 

 

2015 

0,35 Utredes 

29 
Boligsosial handlingsplan. 

omtales i kap. 7.4.6.2 

2014 
Fremmes som egen sak 

Ansvar: NAV leder og 

Kommunalsjef 

8.2 Kostnadskonsekvenser  

Tiltakene i pkt 8.1 innebærer investeringskostnader på 23,28 mill kr med alternativ 1 for sykehjem og 

58,48 mill kr med alternativ 2 for sykehjem. I tabellen nedenfor er tilskudd og mva-refusjon fratrukket. 

Følgende prosjekter er foreløpig ikke ferdig utredet i forhold kostnader: Velferdsteknologi og 

Oppgradering av husleieregulativet. Estimater i tabellen er derfor usikre.  
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Tabell: Årsvirkning av tiltak. Kostnadsreduksjoner/inntektsøkning er markert med minusfortegn. Mill kr. 

Tiltak 
nr Tiltak benevnelse 

Beregnings-
grunnlag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jordmorst. 25->75%   0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

2 Helsesøster 1 årsv. 
  

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

3 Fysiot. stilling i helse   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6a Sykehj. ombygg, alt 1 
6,8 mill kr, 20 år, 
3,75% 

 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

6b Sykehjem nytt, alt 2 
42 mill kr, 30 år, 
3,75% 

    
2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

8 Hverdagsrehabilitering   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

11 Opprette tild.kontor   0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

16 
Kjøp boliger i Kornvn 
(2) 

1,4 mill kr, 20 år, 
3,75% 

 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

17 
Oppgrad 18 bol, 12 i 
2014 

7,1 mill kr, 20 år, 
3,75% 0,25 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

17 Oppgr 18 bol, 6 i 2015 
3,6 mill kr, 20 år, 
3,75% 

  
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

20 Velferdstekn, estimat  Avsetn utredes 0,25 0,25 0,25 0,25 
       21 Lavtersk demens m.m.   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

22 Friskliv   0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

25 Husleieøkn, regulativ Utredes -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

26 Bortfall salg shj.pl. Estimat 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

27 
Tap av husl.innt  
Ombygg 

3 mndr pr. 6.leil,  
50% reduksj 0,12 0,06 

         28 Kreftkoord. 50 %   
 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

  Sum med sykehj alt.1   4,16 5,55 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

  Sum med sykehj alt.2   4,16 5,55 5,27 5,27 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 

 


