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1. Innledning
Helse- og mestringsplan for 
Snillfjord kommune foreslår 
strategier og tiltak for de neste 
10 årene. Planen beskriver de 
utfordringene kommunen står 
overfor innen helse- og 
omsorgsområdet, både med 
hensyn til endret 
tjenesteproduksjon og endret 
måte å arbeide på. 

1.1. Planprosess og omfang
Helse- og mestringsplan 2016 - 
2026 er utarbeidet høsten 2014 
i en tverrfaglig arbeidsgruppe 
bestående av rådmann, 
kommunalsjef helse og 
mestring, pleie- og omsorgsled-
er, leder for psykisk helse, 
leder for habiliteringstjenesten, 
ledende helsesøster, fysiotera-
peut og folkehelsekoordinator. 
Planen omfatter sektor helse og 
mestring, bestående av:

- Helsestasjon
- Kommunal legetjeneste
- Fysio- og ergoterapitjeneste
- Psykisk helsetjeneste
- Habiliteringstjeneste
- Logopedtjeneste
- Barnevernstjeneste
- Hjemmesykepleie og praktisk 
bistand
- Institusjonsbaserte tjenester

Valget om å omdefinere 
sektornavnet fra helse og 
omsorg/helse og sosial til 

helse og mestring ligger i 
erkjennelsen av at vi som 
samlet helsetjeneste må jobbe 
tydeligere og mer systematisk 
for å fremme og understøtte 
den enkelte innbyggers egen 
mestringsevne. Dette gjelder 
om helsetjenesten skal hjelpe 
et lite barn eller en eldre og 
hjelpetrengende bruker.

Helsetjenestene i Snillfjord skal 
ikke slutte å gi omsorg, men 
tjenestene vil i løpet av denne 
planperioden ha gjennomgått 

et slags paradigmeskifte, hvor 
mestring er det sentrale be-
grepet. Alle helsetjenestene i 
Snillfjord skal jobbe for at den 
enkelte innbygger mestrer sin 
hverdag best mulig og med 
minst mulig hjelp fra 
helsetjenesten. De som har 
behov for omsorg og hjelp skal 
motta dette.

For å underbygge dette, vises 
det til følgende modell fra 
«rapport om hverdags-
rehabilitering, 2012»:

HVERDAGSMESTRING
et forebyggende og 

rehabiliterende tankesett

Kommunale og private tjenester

Helse- og omsorg

Utredning, 
diagnostisering 
og behandling

Habilitering og 
rehabilitering

Helsetjenester i 
hjemmet

Personlig assistanse, 
praktisk bistand, 
opplæring, 
støttekontakt

Institutsjon, sykehjem, 
avlastningstiltak



 1.2. Morgendagens omsorgsutfordringer

Stortingsmelding 29 (2012-
2013) – Morgendagens 
omsorg legger føringer for 
hvordan morgendagens om-
sorgstjenester bør utformes. 
Helse- og omsorgstjenestene 
står overfor store oppgaver i 
tiden framover. Befolkningens 
alderssammensetning endres 
og kompleksiteten i oppgave-
løsingen vil øke. Framfor å 
heve terskelen for å få hjelp 
må det i større grad utvikles 
tjenester som støtter opp under 
forebygging, tidlig innsats og 
rehabilitering. For å utløse res-
surser på tvers av og utenfor 
kommuneorganisasjonen må 
det ses med nye øyne på hva 
en tjeneste skal være, og hvem 
som skal være med på å skape 
den. Morgendagens omsorg-
stjeneste skal legge til rette for 
at brukerne i større grad blir en 
ressurs i eget liv, for at loka-

lsamfunnets innbyggere mo-
biliseres på nye måter og blir 
ressurser for hverandre, for at 
velferdsteknologi blir en ressurs 
for brukere som dermed får 
bedre muligheter til å mestre 
hverdagen, og for at ressursene 
hos ideelle og frivillige organ-
isasjoner videreutvikles og tas i 
bruk på nye måter.

1.3. Morgendagens 
omsorgsmottakere
Det er selvfølgelig riktig at den 
sterke veksten i tallet på eldre 
om noen år kan gi dagens kom-
munale omsorgstjenester flere 
og mer krevende oppgaver. 
Men det er også slik at den 
nye eldregenerasjonen lever 
lenger fordi den har bedre helse 
og kan møte alderdommen 
med helt andre ressurser enn 
tidligere generasjoner. De nye 

eldre har både høyere utdan-
ning, bedre økonomi, bedre 
boforhold og bedre funks-
jonsevne enn noen tidligere 
eldregenerasjon. De er også 
mer teknologivante og vil 
bestemme mer på egenhånd. 
Disse ressursene gjør de kom-
mende eldregenerasjonene 
bedre rustet til å mestre mer av 
hverdagen selv.

1.4. Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen ble 
innført 1. januar 2012 og de 
overordnede målsettingene 
med reformen er å forebygge 
mer, behandle tidligere og 
samhandle bedre. 

Dette innebærer:
en sterkere prioritering av folke-
helse og forebyggende arbeid å 
behandle flere pasienter i kom-
munen i stedet for på sykehus.

“Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av at forestillingen 
om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag”

- Kåre Hagen



1.5. Folkehelseutfordringer
1.5.1. Utfordringsbildet i Snillfjord kommune
I Snillfjord kommune har vi en høyere andel eldre over 80 år enn gjennomsnittlig på 
landsbasis. Vi har også høy andel yngre eldre, og lavere befolkningsandel i yrkesaktiv 
alder enn gjennomsnittet for resten av landet. 
 

Befolkningsfremskrivning for 
Snillfjord kommune estim-
erer at det totale folketallet 
på sikt holder seg forholdsvis 
stabilt fram mot år 2040. I 
tidsperioden vil vi samtidig se 
store endringer i alderssam-
mensetningen, hvor de over 
65 år utgjør en økende andel 
av befolkningen. Samtidig blir 
gruppen i yrkesaktiv alder min-
dre. Antall eldre over 80 år vil 
holde seg rimelig stabilt fram 
til 2025, men fram mot 2030 
og 2040 kan vi forvente en 
betydelig økning i denne grup-
pen. Det er også i tidsrommet 
2030-2040 at vi kan forvente 
den største reduksjonen i antall 
yrkesaktive. Det er altså ikke 
i denne planperioden fram til 

og 6 plasser på miljøavde-
ling. Det er til enhver tid fullt 
belegg på omsorgssenteret, 
gjerne overbelegg. I tilknytning 
til omsorgssenteret ligger 10 
omsorgsboliger med døgnbe-
manning. Dagens innretning 
av helse- og omsorgstjenester 
i Snillfjord bærer preg av at 
hovedvekten av ressursene 
settes inn sentralt. 

Snillfjord har høyt antall 
institusjonsplasser per innbyg-
ger over 80 år, og lavt antall 
mottakere av hjemmetjenester, 
spesielt blant de over 80 år. 

Men andre ord har vi i 
Snillfjord en høy andel av våre 
eldre boende i institusjon. 

	  

2025 at vi står overfor de aller 
største forandringene, men på 
grunnlag av prognosene fram 
mot 2040 er det viktig at vi gjør 
retningsvalgene allerede nå.

I tillegg til tallene som kommer 
fram på befolkningsstatistik-
kene fra SSB har vi også med i 
tankene at Snillfjord er en hyt-
tekommune, med mulighet for 
mange potensielle framtidige 
tjenestemottakere som ikke 
kommer fram i dagens folketall 
eller befolkningsframskrivning. 

1.5.2. Omsorgstjenesten i 
Snillfjord i dag:
Snillfjord omsorgssenter består 
av 20 institusjonsplasser 
fordelt på 14 sykehjemsplasser 
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Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 1000 innb. 0-66 år

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.

 Tallgrunnlaget i disse figurene er fra 2012, men så også ganske like ut for 2013 for Snillfjord sin del.

Snillfjord bruker hoveddelen av pleie- og omsorgsutgiftene til institusjon og har lite midler til fore-
byggende arbeid og rehabilitering. Dette kan ikke fortsette dersom vi skal ha mulighet til å fore-
bygge livsstilssykdommer og redusere bruk av sykehus- og sykehjemstjenester. 



	  

Denne tabellen viser forholdet 
mellom institusjon, 
hjemmetjenester og aktiviser-
ing. Som det fremgår har alle 
kommunene en stor jobb å 
gjøre når det gjelder økt 
aktivisering som forebygging, 
tilrettelegging og rehabilitering. 
Snillfjord kommune bruker så å 
si ikke penger på dette pr. i dag. 

Dersom man skal ta de 
nasjonale føringer på alvor må 
man sørge for å endre dette. 
Uten denne endringen vil man 
ikke klare å løse samfunns-

oppdraget sitt, og vi vil ikke 
ha nok hender til å løse opp-
gavene. 

Regjeringen presenterte i 2012 
kommuneframskrivninger 
basert på KOSTRA-tall fra 2011, 
og viser at dersom tjenestene 
drives på samme måte som 
i dag vil et estimert bilde av 
utviklingen fram mot 2040 se 
ut som på figurene under. 

Ser vi behovet for antall 
årsverk i institusjons- og 
hjemmetjenestene i lys av 

befolkningsandel i yrkesaktiv 
alder i 2020 og 2040, ser vi at 
vi må tenke nytt og finne nye 
måter å løse oppgavene på.



	  

	   	  

Mottakere av institusjons- og hjemmetjenester

Behov for årsverk i institusjons- 
og hjemmetjeneste

Behov for årsverk pr. 1000 innbyggere
20-66 år - institusjons- 
og hjemmetjeneste



2. Føringer fra nasjonalt og kommunalt hold
2.1. Nasjonale føringer
Det har de siste årene kommet 
en rekke rapporter og meld-
inger som beskriver hvilke 
utfordringer vi står overfor i 
helse- og omsorgssektoren, 
blant annet som resultat av 
den demografiske og helsemes-
sige utviklingen i samfunnet. 
Felles for disse er at det må 
rettes økt fokus på det fore-
byggende og helsefremmende 
perspektivet, fremfor det be-
handlende perspektivet.
Det juridiske grunnlaget i Snill-
fjord kommune innen helse og 
omsorg, forankres blant annet 
i helse – og omsorgstjenes-
teloven, folkehelseloven og 
pasient – og brukerrettighet-
sloven. Lovverket innen helse 
og omsorg er supplert med en 
rekke forskrifter, veiledere og 
planer som konkretiserer både 
innbyggernes rettigheter, det 
offentliges plikter samt kom-
munens og helseforetakenes 
ansvar.

2.1.1. Sentrale dokumenter:         
St.mld. 47 (2008-2009) 
Samhandlingsreformen                                                                                                                         
Meld.St. 16 (2010-2011) 
Nasjonal helse og omsorgsplan
Meld.St.29 (2012-2013) 
Morgendagens omsorg
Meld.St 34 (2012-2013) 
Folkehelsemeldingen

Folkehelseloven er sammen 

med helse – og omsorgstjenes-
telovens forebyggingsperspek-
tiv, de rettslige virkemidlene for 
å nå Samhandlingsreformens 
mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne 
sosiale helseforskjeller. Snillf-
jord kommunes ansvar ligger i 
å sørge for ”helse i alt vi gjør”, 

noe som blant annet innebærer 
å kartlegge og skaffe oversikt 
over lokale helseutfordringer, 
og planlegge å iverksette tiltak 
med utgangspunkt i disse. 

En samlet vurdering av dette 
skal inngå som grunnlag for all 
videre kommunal planlegging.

Med dette som grunnlag for 
Snillfjord kommunes helse- og 
omsorgstjenester, legges det 
i tillegg spesielt vekt på åtte 
prinsipper for gode omsorg-
stjenester jmf. Stortingsmeld-
ing.29, Morgendagens omsorg.

• Omsorgen skal bygge på et 
helhetlig menneskesyn; 
Snillfjord kommune vil oppnå 
dette ved å styrke det tverrfa-
glige samarbeidet blant 
kommunens ansatte.
• Omsorgstjenestene baseres 

på medbestemmelse, respekt 
og verdighet; Dette oppnår vi 
ved å fremme brukernes 
rettigheter og ved å involvere 
og engasjere disse i etablering 
og utøvelse av tjenestetilbudet.

• Omsorgstjenestene skal være 
tilpasset brukernes indivi-
duelle behov; Dette krever at 
kommunens ansatte har god 
kunnskap om den enkeltes in-
teresser og bakgrunn, og at de 
ansattes kompetanse ivaretar 
dette.



• Omsorgstjenesten viser res-
pekt og omsorg for pårørende; 
Dette kan vi oppnå ved å øke 
kompetansen på pårørendev-
eiledning – og støtte, samt at 
samarbeidet med pårørende er 
tett og inkluderende.

• Omsorgstjenesten består av 
kompetente ledere og ansatte; 
Snillfjord kommune vil satse på 
kontinuerlig utvikling av ledere 
og kompetanseutvikling blant 
ansatte. Dette vil gi et robust 
og inkluderende fagmiljø, som 
vil fremme kunnskapsbasert 
praksis, samt legge til rette for 
fagutvikling i enhetene.

• Omsorgstjenesten skal legge 
vekt på helsefremmende og 
forebyggende tiltak; Snillfjord 
kommune vil oppnå dette ved 
å styrke kompetansen innen 
forebygging, helsefremming 
og rehabilitering, og dermed 
gjøre brukerne selv i stand til 
å ivareta egen helse og livs-
mestring og dermed oppleve 
livet som meningsfullt på tross 
av sykdom og funksjonssvikt.

•Omsorgstjenesten skal være 
forutsigbar og fleksibel, samt 
tilby koordinerte og helhetlige 
tjenester; Dette vil Snillfjord 
kommune oppnå ved å sam-
lokalisere flere av sine hel-
setjenester for en mer effektiv 
og faglig forsvarlig måte å 
utøve tjenestene på. Interkom-
munalt samarbeid står også 

sentralt i Snillfjord kommune.

• Omsorgstjenesten skal være 
lærende, innovativ og nyska-
pende; Snillfjord kommune vil 
derfor være åpen for å iverk-
sette nye ideer og kreative løs-
ninger i samarbeid med blant 
annet frivillig sektor.

2.2. Kommunens overordnede 
mål og strategier
Kommuneplanen gir de over-
ordnede politiske rammebetin-
gelsene for planlegging, for-
valtning og utbygging i årene 
fremover. Planen har et 12- års-
perspektiv og er øverst i kom-
munens planhierarki. Målene 
i samfunnsdelen skal tydelig-
gjøres videre i det øvrige plan-
verket. Intensjonen er at mål og 
tiltak for hvert år er del av en 
rød tråd som henger sammen 
med visjon og overordnede mål 
fra samfunnsdelen.
I kommunedelplanen skisseres 
kommunens visjon og fun-
gerer som et overordnet politisk 
planverk for driften i Snillfjord 
kommune. Innholdet der vil 
være styrende for alt planverk.  

2.2.1. Kommunens visjon og 
verdier:
På bakgrunn av visjon og 
verdier som er kommet fram 
i prosessen skal ledere og 
ansatte i Snillfjord kommune 
kjennetegnes gjennom et sett 
av verdier. 

Visjon:
Sammen i Snillfjord om et 
levende samfunn

Verdier:

Åpen
*Være åpne i kommunikasjonen 
og aktivt informerende 
*Være imøtekommende og servi-
ceorientert
*Vise respekt og toleranse for 
andres meninger 

Raus
*Unne andre «suksess»
*Gi/del av i sin kompetanse
*Bistå å hjelpe andre til det beste 
for organisasjonen
 
Kreativ
*Tørre og tenke nytt
*Aktivt søkende etter nye løs-
ninger og svar
*Motivere til positive prosesser

Samhandlende
*Involvere ansatte og tjenes-
temottakere i arbeidet med å 
utvikle organisasjonen
*Arbeide på tvers av både fag, 
nivå og virksomheter, og ta felles 
ansvar
*Videredelegering av oppgaver, 
ansvar og myndighet for å bidra 



2.2.2. Kommunedelplanen – 
helse- og omsorgssektoren
Samfunnsdelen i kommuned-
elplanen ble ferdigstilt høsten 
2014, og legger følgende til 
grunn for arbeidet i helse- og 
omsorgssektoren.
«Kommunen har ansvar for å 
sørge for gode og forsvarlige 
helse- og sosialtjenester til alle 
som trenger det. God helse i 
befolkningen er en vesentlig 
ressurs i dagliglivet og for 
sosial og økonomisk utvikling. 
Samhandlingsreformen legger 
også føringer for hvordan kom-
munen skal bygge opp helsetil-
budet. Målet med reformen er å 
forebygge og behandle lokalt, 
og samhandle bedre både loka-
lt og på tvers av behandling-
snivå. Pasienter og brukere skal 
få tidlig og god hjelp der de 
bor. De skal få rett til behan-
dling til rett tid og på rett sted, 
gjennom et helhetlig og koor-
dinert helse- og omsorgstjenes-
tetilbud. Det er med bakgrunn 
i denne oppgaveoverføringen 
fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen svært viktig å sikre 
rekruttering av kompetanse in-
nen helsetjenestene i årene som 
kommer.
Den statistiske befolkningsut-
viklingen med økning i antall 
eldre og nedgang i yngre alder-
sklasser vil kreve tiltak. Dette 
vil både gjelde hvordan den 
fremtidige eldreomsorgen skal 
organiseres, men ikke minst 

hvordan man skal tenke for å 
øke andelen yngre innbyggere.  
Utvikling av gode bomiljø og 
attraktive nærmiljø til glede 
for både egne innbyggere og 
fritidsinnbyggerne vil være vik-
tige satsningsområder i årene 
fremover.» 

2.2.3. Folkehelseplanen 
Folkehelseplan skisserer at 
folkehelsearbeidet skal være 
integrert i alt planarbeid. Dette 
vil også være styrende for 
arbeidet med helse- og omsorg-
splanen
I samfunnsdelen i kommuned-
elplanen sies følgende: «Folke-
helsearbeidet skal bidra til god 
helse og bedre levekår i be-
folkningen. Folkehelse handler 
ikke bare om helse- og om-
sorgssektoren, men er et mål 
for all offentlig politikk. God 
helse er en verdi i seg selv og 
øker muligheten for den enkel-
tes livsutfoldelse. God helse er 
en ressurs og forutsetning for 
andre mål, som for eksempel et 

produktivt arbeidsliv, effektiv 
læring og overskudd til å bidra 
i frivillig arbeid. Høy sykelighet 
og lav funksjonsevne medfører 
påkjenninger og kostnader for 
den enkelte og for samfunnet i 
form av for eksempel helse- og 
omsorgstjenester, sykefravær 
og trygd. 

Samhandlingsreformen med 
ny folkehelselov har gitt kom-
munene forsterket ansvar i 
folkehelsearbeidet. Helse er 
ikke lenger bare et anliggende 
for helsesektoren, men en felles 
oppgave for hele samfunnet. 
Det viktigste vi kan gjøre for å 
styrke folkehelsearbeidet er å 
legge til rette for at befolknin-
gens helse ivaretas på tvers av 
sektorer. Prinsippet om ”helse i 
alt vi gjør”- og hvordan poli-
tikk på alle samfunnsområder 
påvirker befolkningens helse 
er viktig å synliggjøre, slik at vi 
sammen kan videreutvikle en 
folkehelsepolitikk for vår tid. 
Folkehelseprofil for 2014 viser 

	  



at utfordringene for Snillf-
jord i stor grad vil komme av 
at vi har forholdsmessig høy 
andel eldre i befolkningen, 
relativt lav andel med høyere 
utdanning, stor utbredelse av 
skjelett- og muskelplager og 
høy forekomst av diabetes II. 

Det er viktig at kommunen 
holder fokus på helsefrem-
mende arbeid for å motvirke 
disse utfordringene. Vi må 
legge til rette for mer fysisk 
aktivitet, økt fokus på kosthold 
og livsstil og motvirke ensom-
het blant annet. Vi må arbeide 
aktivt for å stimulere til høyere 
utdanning blant kommun-
ens unge og jobbe aktivt med 
rekruttering til kompetansekre-
vende stillinger.

Barn og unge er en prioritert 
målgruppe innen folkehel-
searbeidet og et godt op-
pvekstmiljø er avgjørende 
for å lykkes. Engasjement og 
trygge møteplasser der barn 
og unge kan delta skaper og 
opprettholder aktive lokalsam-
funn. Kommunen har fagkom-
petanse innen de forskjellige 
tjenester, med hensikt å gi rett 
innsats til rett tid. Vi har sterkt 
fokus på tverrfaglig samarbeid 
og samhandling. Helsestas-
jonen er et sentralt virkemiddel 
i vårt fokus på fysisk og mental 
helse hos barn og unge. For 
kommunen blir det viktig å 
samarbeide med og utløse de 
ressursene som ligger i frivillig 
sektor og familiene.»

Prinsipper/forutsetninger/strat-
egier i helse og omsorgsplanen:
Snillfjord kommune skal utøve 
alle helse- og omsorgstjenester 
i henhold til gjeldende lovverk 
og nasjonale krav. For å oppnå 
dette er vi avhengig av at våre 
tjenester er effektive, både 
faglig og driftsmessig. Dette 
for å sikre at vi greier å styre 
ressursene på en fornuftig og 
ressurseffektiv måte.

Snillfjord kommune har et 
hovedmål om å sikre at alle 
som bor eller oppholder seg 
i kommunen får nødvendig 
helsehjelp. Nødvendig helse-
hjelp betyr at alle som søker om 
tjenester får sin søknad individu-
elt behandlet. 



LEON-prinsippet er fremdeles 
gjeldende i norsk helsepolitikk. 
Med dette menes at man skal 
møte behov på det lavest ef-
fektive nivået i helsevesenet, 
for å ha en kostnadseffektiv og 
tilgjengelig helsetjeneste. BEON-
prinsippet er lansert i forbindel-
se med Samhandlingsreformen. 
Kvalitet er lansert som et prem-
iss for hva som gir et effektivt 
helsetilbud og det skal vurderes 
ut fra hva som er best for både 
pasienten/brukeren, pårørende 
og tjenesten, men kravet om ef-
fektivitet skal og være oppfylt. 

Det betyr at det legges vekt 
på tiltak som har til hensikt å 
muliggjøre at mennesker kan 
bo i eget hjem, herunder å satse 
på helsefremmende og fore-
byggende tiltak som bygger 
opp under og ivaretar men-
neskets egenomsorg og sosiale 
liv. Dette innebærer også støtte 
til brukers nærmeste omsorg-
sperson.

Snillfjord kommune skal 
behandle pårørende med 
respekt og ivareta de ressurser 
pasienten selv har, i utstrakt 
forstand. Med dette menes å 
fremme pasientens egne res-
surser, heve mestringsevnen og 
hjelpe hver enkelt å ivareta sin 
egen helse så langt som mulig, 
samt mobilisere pårørende og 
nettverk. I dette ligger en respekt 
for enkeltmennesket og troen på 
at det å leve og bo selvstendig 

og med høyest mulig grad av 
selvbestemmelse fremmer god 
helse i seg selv.

Snillfjord kommune ønsker å 
legge til rette for at alle som 
henvender seg til kommunen 
med søknad om helsetjenester, 
skal møte en effektiv adminis-
trasjon, som behandler alle med 
respekt og likeverd, samt byg-
ger på et helhetlig menneskesyn 
og legger til rette eventuelle 
tjenester i samarbeid med bruk-
eren selv. Tjenestene tilpasses 
brukernes individuelle behov og 
så langt som mulig i et samar-
beid med pårørende. 
Helse- og omsorgstjenesten skal 
innrettes slik at den er fleksibel i 
all tjenesteyting.
Alle som arbeider i kommunen 
har ansvar for at tjenesten 
lykkes. Nødvendig
kompetanse og bruken av 
denne, sammen med fokus på 

forebygging, et godt utbygd
dagtilbud, hjemmetjeneste, 
omsorgsboliger og kort- og 
langtids sykehjemsplasser, vil 
her være sentrale virkemidler. 

Kommunen skal ta i bruk 
omsorgsteknologi der dette er 
faglig begrunnet og til beste 
for bruker/pårørende og kom-
munen. 

Snillfjord kommune skal også 
ta initiativ overfor frivillig sek-
tor, for å mobilisere de ressurser 
som finnes der for å bidra til 
enkeltmenneskets trivsel, og 
styrke folkehelsearbeid, og å 
ivareta aktivitet og kulturtilbud 
som allerede finnes. 
Snillfjord kommune skal legge 
til rette for at innbyggerne skal 
ta valg i eget liv for å kunne 
utnytte sine ressurser til å leve 
et selvstendig og godt liv.



3.1.  Organisering
Snillfjord kommune har en 
organisasjon som er inndelt i 
ulike virksomheter. Utfordrin-
gen er å få alle til å arbeide 
mot felles mål. Dette gjelder på 
system og individnivå. Denne 
planen vil utfordre dagens inn-
retning ved at de ulike virksom-
hetsområdene må arbeide mye 
tettere, for eksempel i forbindel-
se med den forebyggende 
innsatsen og for å sikre et 
helhetlig pasientforløp. Skal 
Snillfjord kommune lykkes, må 
det tenkes og handles helhetlig. 
Prosessene må ses på tvers og 
ikke stykkevis og delt. 
Kompetanse skal kunne be-
nyttes til beste for den enkelte 
bruker. Noe som fordrer enda 
større fleksibilitet fra alle 
tjenester enn det som er tilfel-
let i dag. Et annet forhold er å 
tydeliggjøre hva som er kom-
munale oppgaver og hva som 
ikke er det. Utfordringen kan 
være å arbeide ut fra denne op-
pgaveforståelsen i praksis. 
God ledelse og godt ar-
beidsmiljø har stor betydning 
på flere områder; tjenestenes 
omdømme, hvor attraktive 
tjenestene er for nye medarbei-
dere, trivsel på arbeidsplassen, 
sykefravær og ikke minst for å 
beholde ansatte. Et godt ar-
beidsmiljø er noe alle har felles 

ansvar for. Pleie- og omsorg-
stjenestene skal derfor ha fokus 
på forhold som bidrar til dette. 
Lederne er nøkkelpersoner i 
denne sammenhengen og må 
gis mulighet til å utøve ledelse 
overfor sine ansatte. Ledelsen 
av tjenestene er den viktigste 
enkeltfaktoren i gjennomførin-
gen av denne planen. For å 
sikre eierskap til planen, er det 
nødvendig å informere aktivt 
overfor innbyggerne, ansatte, 
politikerne og samarbeidspart-
nere. 

Alle tre resultatenhetene har 
ansvar for hver sin del av pleie- 
og omsorgstjenestene. Det blir 
to fagledere; en for sykehjem-
met/rehabiliteringsavdelingen, 
som også har ansvar for tver-
rfaglig team. 
En for hjemmebaserte tjenester; 
bemannede og ubemannede 
omsorgsboliger.
Faglederne har delegert ansvar 
for faglig kvalitet, økonomisty-
ring og personalansvar. 
De rapporterer til kommu-
nalsjef helse og mestring som 
har budsjettansvar og overord-
net fagansvar.

3.1.2. Samhandling/ inntak-
steam
Koordinerende nettverk:
Koordinerende nettverk funger-

3. Beskrivelse av pleie- 
og omsorgtjenesten

er som inntaksteam og består 
av: tilsynslege, fagleder syke-
hjem, fagleder hjemmebaserte 
tjenester. Teamet skal kartlegge 
og forvalte alle tjenestebehov, 
innen pleie, psykisk helse, habi-
litering, og tildeling av boliger.
Nettverket har møte hver uke. 
Nettverket utvides ved behov.

Mål:        

• Helse – og omsorgstjenestene 
fremstår som samhandlene, hel-
hetlige og robuste

Delmål:
 • Ansvarsoppgaver er tydelig 
definerte

• Koordinerende nettverk er 
bindeleddet i samarbeidet

Snillfjord kommune ser behovet 
for å organisere pleie- og om-
sorgstjenestene i følgende 3 
tjeneste områder:

• Snillfjord sykehjem/rehabiliter-
ingsavdeling

• Hjemmebaserte tjenester

• Tverrfaglig team



 3.2. Verktøy/IT – redskap
Gerica/ IPLOS
Fagsystemet Gerica er innført i 
pleie og omsorgtjenesten som 
et kvalitetssikringstiltak. Sys-
temet bidrar til å sikre at det 
fattes enkeltvedtak i h.h.t. lov, 
det bidrar til at nødvendig data 
er tilgjengelig for koordinering 
av tjenestene, og det ivaretar 
forskrift om pasientjournal.
IPLOS er en statlig innført 
ordning som skal legge premis-
ser for vurdering av behov og 
iverksetting av tiltak.

Visma ressursstyring:
Visma ressursstyring – turnus 
og elektronisk timelister – vil 
bli iverksatt i september 2016.

3.3. Tjenester og kvalitet

Mål: 
• Befolkningen skal oppleve 
forutsigbare og trygge helse- 
og omsorgstjenester av god    
kvalitet.

Delmål:
• Det skal være tilstrekkelig 
kapasitet og kvalitet på tjenes-
tetilbudene der nærhet er 
nødvendig

• Kommunen vurderer kontinu-
erlig behov for effektive samar-
beidsløsninger der behov for 
spesiell kompetanse og /eller 
kapasitet.

Snillfjord kommune skal sikre 
gode og helhetlige pasient-

forløp mellom flere tjenester i 
kommunen og i samarbeid med 
spesialhelsetjenesten.
Målet er at brukerne skal op-
pleve likeverdig, helhetlig og 
forutsigbar tjeneste med god 
kvalitet på bruker-, system- og 
fagnivå. Samtidig skal opp-
gavefordelingen innrettes slik 
at disponible ressurser utnyttes 
effektivt.

For å sikre best mulig bruk av 
kompetanse og ressursutnyt-
telse er det viktig å ha en drein-
ing av omsorgstrappa/omsorg-
stilbudet i Snillfjord kommune.
Helsefremmende tiltak som 
bla. hverdagsrehabilitering vil 
stå sentralt.

• Snillfjord omsorgssenter får 
en avdeling for rehabilitering/
sykehjem. Den avdelingen vil 
bestå av 6 sengeplasser.

• Hjemmebaserte tjenester, vil 
ha ansvar for hjemmehjelp, 
hjemmesykepleie, og omsorgs-
boliger. Omsorgsboliger vil det 
være ved Snillfjord omsorgs-
senter avd. Krokstadøra og avd. 
Sunde. Det vil være boliger for 
demente ved omsorgsenteret. 

• Tverrfaglig team vil bestå av: 
helsesøster, fysioterapeut, lo-
goped, habilitering og psykisk 
helse. Teamet skal kartlegge 
og gi tjenestebehov innen sine 
fagområder. Temaet vil være en 
støttefunksjon for sykehjemmet 
og hjemmebaserte tjenester. 

3.4 Rekruttering og 
kompetanse

Mål:

• Tjenesteområdene har 
tilstrekkelig og godt kvalifisert 
personale

Delmål:

• Pleie- og omsorgstjenestene 
skal framstå som en attraktiv 
organisasjon å arbeide i der 
ansatte opplever mestring i 
jobben og godt arbeidsmiljø

• Innovasjonskultur preger 
helse- og omsorgstjenestene

Beholde og rekruttere fagkom-
petanse skal være satsingsom-
råder.

Det vil de nærmeste årene være 
en naturlig og forholdsvis stor 
avgang i den samlede 
personalgruppen innen helse 
og omsorg i Snillfjord kom-
mune. 

En vil i perioden frem til 2025 se 
en stor økning i antall eldre og 
pleietrengende, samtidig som 
en vil ha en nedgang i antall 
yrkesaktive. Knapphet på 
fagpersonell gjør at Snillfjord 
kommune som arbeidsgiver må 
legge til rette for å beholde, og 
rektrutere fagpersonell både 
innenfor og utenfor kommune-
grensen.



viser et stort mangfold i tjenes-
tetilbudet, og at det er mange 
ulike hjelpetiltak som kan 
settes sammen på ulike måter 
for å nå målet om at «Snillfjord 
kommune skal ha helse- og 
omsorgstilbud som gir alle et 
selvstendig og verdig liv!»
Sykehjemsavdelingen skal 

3.5. Omsorgstrappa
Brukerne vil få tjenester på 
laveste nivå. For å kunne tildele 
brukeren tjenester på laveste 
effektive omsorgsnivå må kom-
munen ha en tjenestestruktur 
som legger til rette for dette, 
blant annet gjennom flere 
nivå mellom hjemmetjeneste 
og institusjon. Omsorgstrappa 

3.6. Organisasjonskart 

Brukerne er ofte i flere 
trinn av trappa samtidig, 
med ulike kombinasjoner 
av tjenester.

De ulike trinn i trappa har 
egne kriterier for tjenestetil-
deling og kostnadsnøkler 
for tjenesteproduksjon

Ikke behov- 
Egenomsorg 
Rådgivning
Frisklivssentral

Støttetjenester
- Trygghetsalarm
- Matombr

Omsorgslønn
BPA
Støttekontakt

Hjemmetjeneste:
Praktist bistand
Hjemmesykepleie
Psykisk helsearb.

Heldøgns omsorg
med bemanning 
og fellesareal

Sykehjem:
Rehabiliteringavd.
Medisinsk 
behandling
Korttidsplasser og 
avlastning

Det er et samspill med andre kommunale tilbud, dagsenter, arbeidstilbud, transporttjenesten mv.

Samspill med pårørende, frivillige lag og foreninger

Folkehelse er en viktig faktor som skal prege hele omsorgstrappen

Kommunalsjef helse 
og mestring

Fagleder 
Rehabilitering og 
tverrfaglig team

Fagleder 
Hjemmebaserte 

tjenester

Kommunalsjefen vil ha det 
overordnede budsjettansvar og 
fagansvar. Fagleder rehabiliter-
ing og tverffagligteam vil ha 
personalansvar og faglig ansvar 
for rehabiliteringsavdelingen/
sykehjem og for tverffagligteam 
Fagleder hjemmebaserte tjenes-
ter vil ha personalansvar og 
faglig ansvar for de 
hjemmebaserte tjenester.

være en avdeling for de 
sykeste; for medisinsk behan-
dling og rehabiliteringstren-
ing. Den enkelte skal tilbake 
til egen bolig så snart dette er 
mulig. 



4.1. Helhetlig bruker - 
/pasientforløp
Tjenestene skal innrettes slik at 
mottakernes behov for 
koordinerte tjenester ivaretas 
der dette er nødvendig. Alle 
som har behov for individuell 
plan får dette. For å sikre et hel-
hetlig brukerforløp skal tjenes-
tene samarbeidet aktivt med 
brukeren(brukermedvirkning). 
En viktig oppgave er å legge til 
rette for forebygging og ha en 
fleksibel og målrettet bruk av 
døgnplasser for å unngå syke-
husinnleggelser.

4.2.  Aktiv omsorg
Aktiv omsorg betyr i Snillfjord 
å ha fokus på den enkeltes 
ressurser. Ansatte skal motivere 
brukerne til å fokusere på det 
«friske» i stedet for det som 
er vanskelig. Dette for at den 
enkelte skal oppleve mestring, 
selvstendighet og trygghet slik 
at de gis mulighet til og selv ta 
ansvar for egen situasjon tross 
vanskelige livsutfordringer, 
sosiale og helsemessige 
problemer eller helsesvikt.

4.2.1. Helsefremmende og 
forebyggende
Forebygging skal være et stort 
satsingsområde og skal invol-
vere alle tjenesteområdene. 
Dette betyr prioritering av tidlig 
innsats i tiltakskjeden. Styrken 

og det legges særlig vekt på 
barn og unges psykiske helse. 
Tidlig intervensjon og oppfølg-
ing av barn og unge har derfor 
en sentral plass i arbeidet med 
å forebygge rusmiddelbruk og 
psykiske plager.
Eksepler på tiltak er frisklivs- 
og mestringstilbud.  

4.2.2. Rehabilitering og 
habilitering
Rehabilitering og habilitering 
inngår i et helhetsperspektiv 
og skal føre til en helhetlig 
tilnærming overfor den en-
kelte bruker. Dette sikres ved 
å klargjøre hvilke faggrup-
per som skal delta i tjenest-
eutformingen til den enkelte 
bruker. Samhandlingen internt 
i kommunen skal styrkes ved 
utstrakt samarbeid med spesi-
alisthelsetjenesten, eventuelt 
andre for å sikre et helhetlig 
opplegg uten avbrudd for den 
enkelte bruker.

Mål for tjenestene: 
• Fokus på at alle skal mestre 
ut fra egne forutsetninger.

• Tverrfaglig samarbeid om 
rehabilitering og habilitering

i det forebyggende arbeidet 
ligger i mulighetene til bred og 
helhetlig involvering av hele 
det kommunale tjenestepers-
pektivet og i samarbeid med 
andre.

Mål for tjenestene: Fokus på 
«helse i alt vi gjør»

• Fortsatt høy innsats i opp-
startsfasen for å begrense og 
forebygge sykdom.

• Tverrfaglig satsing på fore-
bygging

• Stort fokus på hverdagsreha-
bilitering 

Helsestasjons- og skolehel-
setjenesten er sentral i det 
helsefremmende og fore-
byggende helsearbeidet. 
Tjenesten har tilbud til barn 
og unge i alderen 0-20 år, 
foreldre og gravide og når 
ut til alle lag i befolkningen. 
Regjerningen ønsker at kom-
munene bygger ut tilbud til 
personer med økt risiko for å 
utvikle sykdommer knyttet til 
levevaner og psykiske lidelser. 
Psykiske plager og lidelser er et 
betydelig folkehelseproblem, 

 4. Satsingsområdene



4.2.3. Dagtilbud
Snillfjord kommune skal ha 
et godt, variert og tilgjengelig 
dagtilbud for alle som trenger 
et slikt tilbud. Et godt dagtil-
bud vil kunne bidra til å utsette 
behovet for andre tjenester, 
bedre forholdene til pårørende, 

og være en positiv avveksling 
i hverdagen. Å kunne delta i 
meningsfulle aktiviteter, 
opprettholde sosial omgang og 
skape en normal døgnrytme 
er av stor betydning for den 
enkeltes livskvalitet.

Mål for tjenestene: 

Snillfjord kommune skal ha et 
allsidig tilbud om aktivitet som 
er attraktivt og tilpasset alle 
brukergruppene av pleie og 
omsorgstjenestene.



5. Omsorgstilbudene
Omsorgstilbudene tar utgang-
spunkt i den enkeltes behov 
og ressurser. Tjenestene skal 
imøtekomme behovet for tryg-
ghet og forutsigbarhet. De som 
etter faglige vurderinger har 
behov for heldøgns tjenester, 
skal sikres dette i opprinnelig 
bolig, omsorgsbolig og ved 
Snillfjord omsorgsenter.
Snillfjord omsorgsenter blir 
et helsehus, som inneholder: 
Hjemmetjenesten, omsorgs-
boliger med/ uten døgnbe-
manning, rehabiliterings/
sykehjemsavdeling, og ulike 
helsetjenester; fysio/ergotera-
peut, psykisk helse, logoped, 
habiliteringstjenesten, og 
legetjeneste.

5.1.  Hjemmetjenesten
De aller fleste ønsker å bo i 
eget hjem, men noen har behov 
for trygghet om og tillit til at 
tjenester er tilgjengelige når 
eventuelt behovet oppstår. 
Derfor er det viktig at pleie- og 
omsorgstjenestene har et dif-
ferensiert tilbud som ivaretar 
brukerens behov og kommun-
ens ressurser på en god måte. 
Målet er å bidra til trygghet, 
fremme selvstendighet og 
mestring. Det medfører at den 
delen av hjemmetjenesten som 
ytes av hjemmesykepleien er et 
reelt dekkende tilbud gjennom 
hele døgnet. De som har behov 
for hjemmehjelp 

(praktisk bistand) skal få dette. 
I tråd med ønske om fokus på 
egenmestring skal fysio – og 
ergoterapitjenestene brukes 
aktivt overfor brukere som hen-

vises eller henvender seg selv 
for første gang for å vurdere 
alternative tiltak og rehabi-
litering. Følgene av samhan-
dlingsreformen vil være at flere 



innbyggere vil få sitt behan-
dlingstilbud og oppfølging i 
hjemmet. Flere vil bli utskrevet 
tidligere fra sykehus som igjen 
vil medføre behov for styrkning 
av hjemmetjenestene utover i 
planperioden.

Mål for tjenestene:  
Hjemmetjenesten er fleksibel 
og vektlegger egenmestring i 
det daglige arbeidet. Tjenesten 
dekker hele døgnet og settes 
inn når det er behov.

5.2 Omsorgsbolig
Omsorgsboliger skal fortsatt 
være et godt alternativ for de 
som ikke kan bli boende i op-
prinnelig bolig grunnet nedsatt 
helse, sosial isolasjon med mer. 
De som bor i en omsorgsbolig 
har de samme rettigheter og 
plikter som om de bodde i egen 
bolig. Beboere i omsorgsbol-
iger skal ha mulighet for ulike 
korttidsopphold ved Snillfjord 
omsorgsenter eller ved SIO i 
forbindelse med utskrivning 
fra sykehus når deres situasjon 

tilsier dette. Personer som har 
behov for boveiledning skal få 
det. Det vil være både beman-
net og ubemannede omsorgs-
boliger.

Mål for tjenestene: 
Omsorgsbolig skal være et 
alternativ livet ut, så lenge de 
som bor i slik bolig ønsker det 
eller at det ikke er tungtveiende 
faglige grunner for å flytte.



5.3 Rehabiliteringsavdelingen,
sykehjemmet

Helse- og omsorgstjenestene 
står overfor store utfordringer 
i planperioden. En av disse 
utfordringene er å ta imot 
utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten, eller å 
ha et tilbud slik at sykehusinn-
leggelse ikke er nødvendig. Der-
for vil det bli viktig og fortsatt 
ha tilstrekkelig med kapasitet 
på ulike typer korttidsplasser. 
Det gjelder plasser til rehabilit-
ering, akuttinnleggelser, av-
lastning, observasjon, palliativ 
behandling med mer. 

Å opprettholde tilstrekkelig 
antall korttidsplasser er også 
en forutsetning for at kom-
munen skal imøtekomme 
målet om aktiv omsorg og 
mulighet til å bo i egen bolig 
lengst mulig. Dette forutset-
ter en godt utbygd hjem-
metjeneste, varierte dagtilbud 
og boalternativ til opprinnelig 
bolig eller Snillfjord omsorg-
senter, samt sirkulasjon i 
bruken av korttidsplasser jfr. 
samhandlingsreformen. 

Mål for tjenesten:
• Sykehjemsavdelingen/
rehabiliteringsavdelingen  skal 
ha godt kvalifisert personale 
med fokus på rehabilitering og 
medisinskbehandling.



Forslag Målgruppe Mulig 
finansiering

Ønsket mål/effekt

Tiltak 1
Åpne og utvikle 
dagaktivitetstilbud for 
demente hjemmeboende

Tiltak 2
Samordne forvaltningsressurser 
og koordinerende team

Tiltak 3
Gi opplæring og innføring i 
hverdagsmestring som ideologi 
til medarbeidere, innbyggere og 
brukere

Tiltak 4
Utvide fysioterapeut-
tjenesten med 100% stilling

Tiltak 5
Videreutvikle dagsentertilbud 
med lavterskeltilbud

Tiltak 6
Etablere forebyggende hjemme-
besøk som fast tilbud til alle over 
70 år

Tiltak 7
Etablere fast innsatsteam i hver-
dagsrehabilitering

Tiltak 9
Aktivitetstilbud og kostholdsveil.

Tiltak 10
Skolehelsetjeneste;  samarbeid 
helsestasjon og psykisk helse

Tiltak 8
Omgjøre dagens institusjonsplasser til 
boliger med og uten bemanning, til sam-
men 24 plasser. Det rendyrkes 6 plasser for 
rehabilitering og medisinsk behandling.

Demente hjemmeboende

Medarbeidere i sektoren

Medarbeidere i kom-
munens helsetjenester, 
brukere og innbyggere

Innbyggere med behov 
for tilrettelegging av bolig 
/ livssituasjon   

Overført tilskudd 
fra helsedirek-
toratet

Øke mestringsevne og 
livskvalitet til demente. 
Avlastning til pårørende.

Effektiv og kvalitetssik-
kertjenestetildeling

Utsette hjelpebehov og 
skape velferd for innbyg-
gerne

Redusere antall inn-
leggelser i sykehjem / 
omsorgsbolig med tilsyn

Et fast samlingspunkt som 
har fokus på den psykiske 
og fysiske helsen. Forebygge 
ensomhet.

Alle kommunens innbyg-
gere som har et behov av 
ulike årsaker 

Eldre over 70 år Redusere antall inn-
leggelser i sykehjem 
med 10 %.

Nye brukere med behov 
for helsetjenester

Hjemmeboende
Alle aldersgrupper

Elever i grunnskolen

Forebygge 
livsstilssykdommer

Forebygge sykdommer i 
fht. levevaner og psykiske 
lidelser

Utsette innleggelse i syke-
hjem min 1 år, samt redusere 
antall tildelte hj.tj med 50 % 
etter 6 uker.

Innbyggere med stort 
behov for helsehjelp 
 

Styrke forebyggende 
arbeid og utsette og 
redusere innleggelse i 
sykehjem med  ca.50 % 

6. Mål og tiltak
Hovedmål: Snillfjord kommune vil fremme god helse gjennom 
hele livsløpet med fokus på mestring og aktiv omsorg. 
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