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Forord  

Arbeidet med helse- og omsorgsplanen 2018 - 2025 har vært utført av en faglig arbeidsgruppe 

og med aktiv involvering med ansatte forøvrig. Man har benyttet ulike oppgaver for 

involvering med skriftlig og muntlige innspill i ulike møtepunkter.  Hovedlinjene i planen er 

diskutert og man har enes om retningen planen følger. Levekår- og inkluderingsutvalget, samt 

eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har blitt presentert og orientert om 

planen og framdriften i flere møter. Berørte arbeidstakerorganisasjoner og hovedverneombud 

har vært involvert. Helse- og omsorgsplanen er et strategisk overordnet dokument, og alle 

enheter og avdelinger skal ha konkrete virksomhet- og faglige planer gjeldene sine områder.   

Våre kommunale helse- og omsorgstjenester har fått utvidet ansvar og nye oppgaver særlig 

gjennom samhandlingsreformen 1.1.2012, «Rett behandling - på rett sted - til rett tid». Denne 

reformen er inndelt i etapper og har lagt grunnlag og satt ut kursen for en ny tjenesteutvikling 

og oppgavefordeling, samt et fokus på brukerperspektiv.  

Tjenester skal i større grad ytes der folk bor. Det betyr endrede brukergrupper, og dermed nye 

ansvarsområder, økt kompetansebehov og nye kvalitetskrav. Parallelt med dette gir det 

demografiske bildet oss utfordringer hvor eldrebefolkningen er en fremtidig økende gruppe. 

For å kunne løse de kommunale oppgaver må man se på andre måter å organisere arbeidet på, 

og nye måter å utnytte ressurser på.  

Primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet» følger opp Samhandlingsreformen, og legger 

føringer for hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester kan utvikles for å møte dagens og 

fremtidens utfordringer. Meldingen omhandler tiltak som skal legge til rette for flerfaglige og 

helhetlige kommunale tjenester, der brukerperspektivet skal stå i fokus. 

Tjenestemottakere under 67 år er en voksende gruppe, og stadig flere brukere med 

sammensatte og langvarige behov får sine tjenester i kommunen. Personer som har kortvarige, 

alvorlige problem skal også få hjelp i det kommunale tjenesteapparatet, hvor legevakt og 

kommunal akutt plass spiller en vesentlig rolle.  Samlet sett stilles det stadig økte og nye krav 

til kompetanse, kvalitet og drift.  

Helse- og omsorgstjenestene er en av grunnpilarene i det kommunale tjenesteapparatet, og 

inneholder tjenester til alle innbyggerne, i ulike livsfaser, og med varierende tjenestebehov. 

Tjenestene skal forebygge, gi råd og veiledning, forhindre, oppdage og behandle. Kompetanse 

og kvalitet er fundamentet i tjenestene, og den menneskelige ressursen er vårt viktigeste 

verktøy. Mange av tjenestene er i dag døgnkontinuerlige, og helse- og omsorgstjenestene 

utgjør en stor utgiftspost i våre budsjetter. Sektoren har mange ansatte med ulik kompetanse, 

og sektoren er en stor bidragsyter i samfunnet. Reformen «leve hele livet» er en 

kvalitetsreform for eldre som kommunen vil følge.  

Planen har i første kapittel en grov oversikt over satsningsområder, deretter demografi, behov 

for tjenester. Videre en beskrivelse av dagens situasjon med ulike krav, for så å avslutte med 

tiltak fremover mot 2025 og nasjonale og lokale føringer og lovverk.  

 

Rjukan 13.april 2018 
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1 Helse- og omsorgsplanen  

1.1 Definisjon  
Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær av 

sykdom eller lidelse (WHO).  Professor Peter F. Hjorth har laget denne definisjonen på helse: 

«God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige 

vanskeligheter og hverdagens krav.» 

Omsorgsbegrepet omfatter både den hjelpen som blir gitt, måten den blir gitt på og relasjonen 

mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Et omsorgsfullt utført arbeid er handlinger som er 

utført på en kompetent og faglig kyndig måte. Samtidig handler omsorg om å være til stede, 

bry seg om, forstå, vise medfølelse, ømhet og respekt – alt dette omsatt i praksis. Omsorg 

består både av arbeid, praktisk handling og omtanke, og inneholder spenninger som av og til 

fremstår som etiske dilemma for profesjonelle omsorgsutøvere. Denne vide definisjonen av 

omsorgstjenester er relevant for mange av kommunens tjenester, men det er store variasjoner 

innen de ulike brukergruppene i kommunen.  

 

1.2 Beregnet behov for tjenester  

På sikt vil Norge få en betydelig eldre befolkning, med en anslått dobling av antall personer 

67 år og over frem mot 2060. Veksten er en følge både av de stadig større fødselskullene fra 

1933 og utover, og av økende levealder. Forventet levealder for nyfødte er forutsatt fortsatt å 

øke, noe som bygger på en analyse av utviklingen helt siden 1900. Forskjellen i levealder 

mellom kvinner og menn forventes å synke, og forventet levealder anslås å øke.  

Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Tinn kommune er 135 % av gjennomsnittet for 

landet. Behovet i de andre kommunene varierer fra 93 % til 154 %. Kriteriesettet er et verktøy 

for KMDs rammetildeling av frie midler til kommunene, men er ikke nødvendigvis førende 

for hvordan kommunene prioriterer sine egne budsjetter. Man ser at sammenlignings- 

kommunene har en befolkningssammensetning som medfører ulikheter i behov.  

Med grunnlag i det som er beregnet å være befolkningens behov, kan vi forvente at Tinn har 

høyere utgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn landet og hovedvekten av 

sammenligningskommunene. 

Andelen brukere i institusjon (brukere 80 år og over) vil statistisk sett falle nå, mens den vil 

ha en stigning etter 2025. For pleie og omsorg samlet er det beregnet at behovet først har et 

fall, for deretter å stige. Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie- og 

omsorgssektoren, er fordelingen av ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og 

institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for 

kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for brukerne. På dette 

området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at tjenesten bør gis på laveste 

effektive omsorgsnivå og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som mulig. Helsetjenestene 

er i samsvar med utviklingen i alle sektorer (ref.1). 

Statlige føringer har gjort at kommunene har fått et større ansvar og mer ressurser til 

forebyggende helsearbeid og for å utvikle tilbud som bidrar til færre sykehusinnleggelser og 
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tidligere utskriving fra sykehus. For at kommunene skal mestre dette arbeidet også i 

fremtiden, vil det bli behov for å styrke ulike deler av tiltakskjeden, arbeide med eller i 

partnerskap med familie og lokalsamfunn og at omsorgen blir preget av sosiale og kulturelle 

aktiviteter.  

 

1.3 Strategier 
Under følger forslag til fremtidige fokusområder for helse- og omsorgstjenestene i Tinn 

kommune, for å kunne møte fremtidens utfordringer, hvor kommunen tar sentrale grep for å 

klare nødvendig omstilling og møte det økte framtidige behovet for helse- og 

omsorgstjenester. Det er vesentlig at kommunen klarer å vri tjenestetilbudet fra institusjons- 

og heldøgnsbasert omsorg til mer hjemmebaserte og ambulante tjenester, med fokus på at 

innbyggerne skal klare seg selv i egen bolig lengst mulig. Ny helse- og omsorgsplan vil gi 

kommunen en retning med føringer for en nødvending omstilling.   

Fokus på  

 Tidlig innsats og forebyggende tjenester og rehabilitering 

 Kompetanseøkning i tjenestene, større faglig bredde 

 Økt tverrfaglig samarbeid, økt samordning og koordinering av tjenester  

 God omstillingsevne. Det er helt sentralt at ledelsen i helse- og omsorgstjenesten har 

tid, ressurser og kompetanse, omstilling er krevende 

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

 Tilstrebe dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser til eldre over 80 år mellom  

20-25 % i planperioden  

 Avdekket behov for en helthetlig plan for omsorgsboliger, og en helhetlig 

boligpolitikk for eldre 

 Bedre utnyttelse av personaleressurser og kompetanse på tvers av ulike helse- og 

omsorgstjenester. Samlokalisering av tjenester. 

 Å gi god og avansert lokal behandling til personer i ulike aldre og med ulike 

sykdommer; både akutte og kroniske  

 

1.3.1 Momenter innen de ulike tjenestene 

Forebyggende tjenester, Friskliv 

 Nasjonale føringer tilsier at helse og omsorgsoppgavene skal dekkes på lavest mulig 

nivå 

 Bygge opp et godt grunnlag for selvhjulpenhet og egenmestring i ulike aldersgrupper, 

redusere ensomhet og utenforskap som følge av å bo alene  

 Tverrfaglig samarbeid kreves når kommunen får flere oppgaver, jobbe mer og bedre 

forebyggende 

Tjenester for barn og unge 

 Satse på forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge også i framtida 
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 Økt fokus på barn og unges psykiske helse 

 Jordmortjeneste; bedre samarbeid når det gjelder svangerskap og i barseltid   

Tjenester for eldre 

 Omgjøring av institusjonsplasser til omsorgsbolig med tilsyn fra hjemmetjenesten  

 Flere omsorgsboliger med bemanning 

 Økt kvalitet og brukerinvolvering i sykehjem og i hjemmetjenester 

 Behov for økt kompetanse på bakgrunn av at det blir flere brukere av pleie- og 

omsorgstjenesten fra andre kulturer 

 Eldre skal bo lengst mulig hjemme, flere skal få mulighet til å dø hjemme 

 Endrede behov og krav fra den eldre befolkningen 

Tjenester for personer i alle aldre 

 Økende bruk av digitale løsninger i tjenestene 

 Mer avansert behandling på legekontor og legevakt 

 En videre fortsettelse av oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunen 

 Større krav til kommunene med tanke på bl.a. miljøarbeid, rehabilitering, aktivisering 

Tjenester til mennesker innenfor psykisk helse og rus 

 Fremtidens behov vil være preget av større forventninger til hva slags tjenester som 

kan tilbys. Mer sammensatte problemstillinger 

 Å ivareta psykisk helse, også i kombinasjon med rusavhengighet.  

 Arbeide målrettet med yngre brukere med omfattende behov  

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Forberede tjenesten på nye tjenestemottakere 

 Helhetlig tilbud, mer samarbeid med hjemmetjenester 

 Arbeide med kompetanse og plan for rekruttering  

 Planlegge tiltak som passer for eldre tjenestemottakere 

1.3.2 Helhetlig tjenestetilbud  

Det er et mål i å gi helhetlig, samordnet og et fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet 

i tjenesten overfor brukeren. Faglig skjønn utøves på et trygt grunnlag og rettssikkerheten for 

tjenestemottaker er ivaretatt.  

Godt samarbeid mellom tjenesteutøvere og saksbehandlerne, slik at fleksibilitet ivaretas. 

Tverrfaglig samarbeid prioriteres på tvers av tjenester for å dele kompetanse, vurdere de mest 

effektive tiltak og sikre informasjonsflyt.  

Individuell plan og ansvarsgrupper som verktøy benyttes videre for å sikre brukere med 

sammensatte behov koordinerte gode tjenester, og for bedre oversikt:   

 Koordinerende enhet etableres 

 Responssentret er etablert i samarbeid med Kongsbergregionen og fagressurser følger 

opp 
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Samlokalisering, utdrag sak og K-vedtak 5.10.17 

Det å samle naturlig samarbeidende tjenester har derfor blitt en viktig premiss for arbeidet 

med ny helse- og omsorgsplan. Å få til dette vil være viktig for å utnytte våre faglige ressurser 

på best mulig måte og samtidig redusere dagens høye kostnader. Gjennom samlokaliseringen 

får vi samlet alle de tjenester vi ønsker å samle, inkludert da altså både institusjons- og 

hjemmetjenesten. Dette gjør det mulig å oppnå de fordeler som er lagt inn som en forutsetning 

for en samlokalisering og har således store styrker. Det vil også gjøre det lettere å rigge en 

organisasjon som er godt rustet til å møte utfordringer både på kort og lang sikt.  

En tverrfaglig samling av flere ulike fagfelt vil gi muligheten til å utvikle spennende og 

innovative fagmiljøer, noe som vil bety at det vil være attraktivt å jobbe der. Det vil også ha 

betydning for fremtidig rekruttering.  

1.3.3 Brukerens ressurser og medvirkning  

Helse- og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med basis i brukerens egne ressurser 

og nettverk. Tjenestemottakerne blir tatt med på råd ved utforming eller endring av tjeneste- 

tilbud. Tjenesteutøverne har fokus på forebygging, tilrettelegging og mestring i praksis. Når 

behov vurderes, vedtak skrives og tjenester utøves, rettes oppmerksomheten mot muligheter 

og motivasjon for mestring hos den enkelte tjenestemottaker. 

Det vektlegges å etablere arenaer for sosial trening, nettverksbygging og meningsfylte 

aktivitetstilbud. I kartleggingsfase før vedtak, skal en mobilisere nettverk/styrke partnerskap 

med familie og lokalsamfunn, og synliggjøre tjenestemottakers egne ressurser. Fokus på 

tydelig oppgavefordeling, og benytte godt helhet tverrfaglig arbeid med individuell plan i 

ansvarsgruppene 

1.3.4 Tilgang til tjenester  

Strategien er å sikre at personer med sammensatte problemer har enkel tilgang til kommunens 

tjenesteapparat. Retningslinjene for tjenestene skal utvikles og oppdateres i takt med statlige 

endringer. Informasjon skal være tilgjengelig på papir og elektronisk.  Søknadsskjemaer 

tilgjengelig elektronisk forbedrer brukernes oversikt over – og dermed også tilgang på – 

tjenestene. Brukerne og pårørende har oversikt over hvor man henvender seg for å få 

tjenester.  

 Koordinerende enhet følger opp  

1.3.5 Ansatte  

Kontinuerlig kompetanseheving og opplæring. Kompetansen økes i takt med statlige føringer 

og intensjoner. Bevissthet på å spre de gode erfaringene, lære av andres og egen suksess. Å 

fokusere på ønsket praksis fører til mer av det samme. Tett tverrfaglig samarbeid til brukerens 

beste. 

 Strategiske kompetanseplaner for tjenesteområdet 

 Tjenestene arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling, og det utarbeides 

helhetlige kompetanseplaner for den enkelte enhet  

 Rekruttering av nøkkelpersoner er planlagt og nedfelt i enhetenes helhetlige 

strategiske rekrutteringsplaner  
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1.3.6 Tjenester på riktig nivå  

Samlet helse - og omsorgstilbud i kommunen gir innbyggere med bistandsbehov tjenester på 

riktig nivå, BEON prinsippet, og Tinn kommune vil følge prinsippene;  

 Å komme tidlig inn med informasjon, veiledning, undervisning og enkle tiltak er en 

utfordring og et satsningsområde. Gjennom det kan en gi innbyggerne i Tinn et godt 

grunnlag for ivaretakelse av egen helse, aktiv deltakelse og tilhørighet. Dette vil også 

forhindre og utsette behov for omfattende tjenester og institusjons opphold og kunne 

redusere følelse av isolasjon, ensomhet og passivitet  

 Omsorgstrappa skal brukes aktivt, innbyggerne er kjent med prinsippene i trappa og 

har realistiske forventninger. De laveste nivåene skal brukes så langt det er mulig, og 

tilbud på høyere tjenestenivå settes inn ved behov. Hver bruker er unik, og det skal tas 

utgangspunkt i både den enkeltes og nærmiljøets ressurser  

Eksempel på omsorgstrapp:   

 

         (Agenda Kaupang) 

 Kontinuerlig gjennomgang av vedtakspraksis. Skal kommunen kunne møte pågangen 

av nye søkere til tjenester kommunen er forpliktet å yte etter gjeldene helse- og 

omsorgslov, må fokus være å finne lavest effektive bistandsnivå for den enkelte 

bruker, holde fokus på brukerens ressurser og hva nettverk kan bidra med  

 Det skal legges vekt på hjemmetjenester. Innbyggerne skal i hovedsak bo hjemme, og 

sykehjemmet skal ha tilstrekkelig antall korttidsplasser og plasser til brukere som har 

behov for det   

 Tilstrekkelig legetjeneste er prioritert for å gi brukerne trygg medisinsk behandling. 

Det skal jobbes for gjensidig samarbeid mellom kommunen og fastlegene  
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2 Helse og omsorg i Tinn kommune sammenliknet med andre 

kommuner  
Tinn kommune står overfor store utfordringer knyttet til at kommunens inntektsgrunnlag 

reduseres, samtidig som behov for tjenester og innbyggernes forventinger til kommunen som 

tjenesteleverandør øker. Tinn kommune arbeider av den grunn kontinuerlig med å forbedre 

tjenestene, slik at kommunens tilgjengelige ressurser fordeles på best mulig måte, og til det 

beste for innbyggerne. 

Resultat fra 2015 og 2016 viser at Tinn kommune har et behov for aktivitetsreduksjoner og 

varige driftstilpasninger i tjenestene i helse og omsorg, for å kunne tilpasse seg nye 

økonomiske rammer og innretning av en fremtidsrettet og moderne helse- og omsorgstjeneste. 

Samtidig viser framskriving at kommunen, som følge av reduksjon i innbyggere over 80 år, 

vil få et fall i behov. En konsekvens for kommunen er at inntektene fra staten vil reduseres, 

som følge av redusert antall eldre innbyggere. Det tilsier at kommunen må klare å tilpasse seg 

disse endringene, samtidig som de benytter tiden fremover for å planlegge for økningen som 

vil komme etter 2025. 

Tinn har et beregnet utgiftsbehov pr. innbygger som er 35 % høyere enn gjennomsnittet for 

landet. Dette skyldes i hovedsak at kommunen har en relativt eldre befolkning. Kommunens 

samlede korrigerte utgifter innen pleie og omsorg ligger høyt sammenlignet med andre 

kommuner og landsgjennomsnittet. Utgiftene utgjør kr 19 671 pr. innbygger. Det utgjør ca. 

kr. 2 300,- mer pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 12. Hvor stor andel av 

pleie- og omsorgsbudsjettet som benyttes overfor ulike brukergrupper, varierer mellom 

kommunene (ref.1). 

Figuren side 19 Agenda Kaupang fremstiller utgiftene innen pleie og omsorg fordelt på ulike 

brukergrupper. Tinn sine samlede utgifter til andre brukere, i hovedsak eldre, er høyest i 

sammenlikningen. Årsaken til dette er i hovedsak knyttet til høye utgifter for tjenester i 

institusjon. Gjennomgangen viser at dette er det området i kommunen som har hatt prosentvis 

høyest økning siste årene. Kommunen har relativ høy dekningsgrad, og enhetsprisene 

innenfor institusjon er høye.  

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

og hjemmehjelp til hjemmeboende (i hovedsak eldre), ligger i et mellomsjikt i 

sammenlikningen. Andel brukere som mottar slik bistand er relativ høy. Kommunen har også 

en høy andel brukere innenfor samme målgruppe som deltar i dag- og aktivitetstilbud.  

Tinn har en lav andel brukere som bor i omsorgsbolig hvor det tilrettelegges med bemanning 

innenfor samme målgruppe.  

Utgifter til tjenester innen psykisk helse og rus ligger høyt, sammenliknet med 

utvalgskommunene. Gjennomgangen viser at dette både skyldes at de har mange tjenester til 

brukergruppen, men også at de har et høyt volum på ressurskrevende tjenester. Eksempel på 

dette er at kommunen har høy andel brukere i bolig, og lav andel brukere med ambulante 

tjenester. 

Tinns utgifter til tjenester for brukergruppen psykisk utviklingshemmede ligger samlet sett, 

korrigert for innbyggere i målgruppen, på et mellomnivå. Utgifter til tjenester overfor barn og 
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unge skiller seg fra de øvrige kommunene i vår sammenlikning. Ut fra utgifter og andel 

brukere innenfor ulike tjenester ser det ut som om Tinn har en tjenesteprofil som i stor grad 

tilrettelegger for «privat» omsorg, og at dette kompenseres med omsorgslønn og kjøp av 

privat avlastning. I 2015 etablerte kommunen et kommunalt avlastningstilbud for barn og 

unge. Tiltaket var bare i drift deler av 2015. I sammenlikningen er det ikke tatt høyde for 

dette. Dersom man legger inn en årsvirkning av dette tiltaket endres bildet. Da vil utgiftene til 

avlastning i kommunal regi i Tinn ligge i det øvre sjiktet. For 2016 var dette bildet reelt. 

Utgifter til voksne psykisk utviklingshemmede er i hovedsak knyttet opp mot tjenester i bolig. 

Utgiftene ligger på et mellomnivå i sammenlikningen. Andel brukere som mottar tjenester 

ligger på et mellomnivå. Som hos barn og unge innenfor denne målgruppen ser man at Tinn 

har en profil hvor støttekontakt og omsorgslønn er viktige tjenester. 

Andel brukere som deltar på et dag- og aktivitetstilbud ligger på et mellomnivå, og utgiftene 

ligger også på et mellomnivå. Tinn har ikke brukere innenfor denne kategorien som mottar 

avlasting i kommunal regi. 

Brutto har driftsutgifter økt og vist en størst økning i institusjonstjenester. 

I analysen har man sett på utviklingen de siste femten årene for utgifter ført under pleie og 

omsorg i KOSTRA.  

Figur 5-2 i Agenda Kaupangs gjennomgang viser at utgiftene har variert gjennom perioden, 

med en særlig økning i 2015. Utgiftene har økt fra 155 mill. kr til 178 mill. kr i 2015. 

Økningen har vært høyest innen institusjon, fra 77 mill. kr til 91mill. kr. I 2015 var i overkant 

av 51 % av kommunens utgifter innen PLO (PLO: samlebetegnelse for tjenester som omhandler 

pleie og omsorg; hjemmebaserte tjenester, dag- og aktivitetssenter og institusjonstjenester) knyttet til 

institusjonstjenester. Noe av økningen skyldes at kommunen nå ikke lengre kjøper tjenester av 

Sykehuset Telemark, særlig med tanke på sykepleierressurs på legevakt. Utgifter til 

hjemmetjenesten, det vil si hjemmebaserte tjenester både til eldre, mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer, økte fra 76 mill. kr i 

2014 til 82 mill. kr i 2015. Økningen er mindre innenfor dette området enn for 

institusjonstjenesten. Det kan dermed se ut som om kommunen har vridd tjenestene til mer 

institusjonsbasert omsorg enn hjemmebasert omsorg. 

 

Tinn har høye utgifter til behandling i helsetjenesten. Når det gjelder helseområdet ser vi at 

Tinn har et beregnet utgiftsbehov som utgjør 110 % av landsgjennomsnittet. Årsaken er først 

og fremst at kommunen har en høy andel innbyggere over 67 år. Kommunens utgifter ligger 

over kommunen i sammenlikningen, og KOSTRA-gruppe 12. Årsaken til dette er først og 

fremst høye utgifter på funksjon 241 (behandling, m.m.).  

 

Kvalitet 

Kommunal Rapport, kommunebarometeret. Tabellen viser hvilken plassering kommunen får i 

landet sammenliknet med alle kommuner. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Helse 381 166 215 217 92 201 

Pleie og 

omsorg 

214 221 129 322 92 36 
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Kommunebarometeret 2017: Tinn kommune havner på en 211 plass og nr. 170 justert for 

inntektsnivå. Endelig tabell offentliggjøres 21.juni 2018.  Nøkkeltallene er en del svakere enn 

økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Kommunen er i helt toppsjiktet innen kultur og 

barnehage. Kommunen er også inne på topp 100-liste hva gjelder pleie og omsorg, 

saksbehandling og økonomi. Kommune har for få plasser til demente, og kommunen har noe 

lav legedekning. Her spiller kommunestørrelsen stor betydning. Dekningen av helsesøster er 

noe bedre enn normalen, mens ansatte med videreutdanning innen for psykisk helsearbeid er 

lav. Tinn er blant de dyreste drevne kommunene i landet når det gjelder pleie og omsorg 

(vedlegg 4). 

 

2.1 Oppsummering av sammenlikningen 
Fra Agenda Kaupang «Kvantitativ analyse» kan vi lese at Tinn har et beregnet utgiftsbehov 

innen pleie og omsorg pr. innbygger som utgjør 135 % av gjennomsnittet for landet. Dette 

skyldes i hovedsak at kommunen har en eldre befolkning. Analysene viser at kommunens 

utgifter til pleie og omsorg er høye, og at dette i hovedsak skyldes høye utgifter til 

institusjonstjenester for eldre. Kommunens utgifter til pleie og omsorg har økt i perioden 2008 

til 2015. Økningen har vært størst innenfor institusjonstjenesten med ca. 28 %.  

Utgiftene innenfor hjemmetjenesten har i samme periode økt med 10 %. Vurderingen er at 

kommunen ikke har klart å vri de kommunale pleie- og omsorgstjenester i tråd med BEON-

prinsippet og iht. kommunens målsetting om at innbyggerne i kommunen skal kunne ta ansvar 

for egen helse og bli boende lenge i eget hjem. 

Flere av tiltakene som f.eks. etablering av korttid og rehabilitering i lokalene til Rjukan 

sykehus var bare i drift deler av året. Det er ikke gjennomført endringer i tilbudet som tilsier 

at utgiftene i inneværende år vil reduseres. Gjennomgangen viser at kommunes utgifter både 

skyldes høy dekningsgrad og høye enhetskostnader pr. plass. 

Detaljgjennomgangen i pleie og omsorg viser at utgiftene knyttet til ulike hjemmetjenesten 

for brukere i kategorien: andre brukere, i hovedsak eldre ligger høyt i sammenlikningen. 

Andel årsverk innenfor hjemmetjenesten ligger høyt, når vi ser dette i forhold til antall 

innbyggere. Utgifter til sykehjem ligger høyest i sammenlikningen, og kostnad pr. plass er 

høy. Hovedvekten av plassene i sykehjem benyttes til langtidsplasser. Andel plasser som 

benyttes til korttidsplasser er noe lav, sammenliknet med andre kommuner og kommunen har 

lav gjennomstrømning på plassene. 

Tinn har en samlet dekningsgrad innenfor institusjon og bolig med heldøgn som ligger 

forholdsvis høyt i sammenlikningen, med 22 % samlet sett. Det er særlig andel plasser i 

sykehjem (19,6 %) som trekker opp kommunens samlede dekningsgrad for innbyggere over 

80 år. Samtidig viser KOSTRA at Tinn har et belegg i institusjon på 91 %. Dette er tredje 

lavest i sammenlikningen. 

Kommunens netto driftsutgifter til pleie og omsorgs, for barn og unge innenfor kategorien 

psykisk utviklingshemmede og personer med utviklingsforstyrrelser, ligger i det øvre sjiktet. 

Utgifter til samme brukergruppe for de over 18 år ligger på et mellomnivå i sammenlikningen. 

Kommunens utgifter til denne aldersgruppen er i hovedsak knyttet til tjenester i bolig. Når det 

kommer til utgifter til psykisk helsearbeid og rus ligger Tinn på et mellomnivå på utgifter ført 
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under pleie og omsorg i KOSTRA. Hovedvekten av utgiftene er knyttet til voksne og til 

tjenester i bolig. Andel brukere som mottar tjenester i bolig med bemanning er høy i Tinn. 

Flere pasienter liggende på korttidsavdelingen har komplekse og sammensatte behov. Behovet 

er økende med tanke på medisinsk kompetanse, rehabiliteringskompetanse og tverrfaglig 

samarbeid. Sykehusene sin utskrivningspraksis endrer seg stadig og kommunen må ta seg av 

stadig sykere pasienter og økt ansvar for rehabilitering. Det vil i framtiden knytte seg utgifter 

til behovet for økt kompetanse og tilstrekkelige ressurser. Det vil også i framtiden være 

hensiktsmessig å øke antall korttidsplasser for intensiv behandling/rehabilitering slik at 

voksne/eldre kan bo hjemme lenger. 
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3. Demografi og behov for tjenester  
Befolkningsvekst i overskuelig framtid: Folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette 

hundreåret, ifølge mellomalternativet i befolkningsframskrivingene. Veksten blir særlig stor i 

og rundt de store byene, og vi blir stadig flere eldre: I 2060 er hver femte innbygger i Norge 

minst 70 år gammel.  

Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen 

øker. Dermed stiger andelen eldre (70 år eller mer) fra knapt 11 prosent av befolkningen i dag 

til 19 prosent i 2060. Det betyr at omtrent hver femte person i Norge i 2060 vil være 70 år 

eller mer. Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. I 

mellomalternativet dobles andelen 80-89-åringer fra 3,4 prosent i dag til 7,0 prosent i 2060. 

Andelen som er 90 år eller eldre tredobles – fra 0,8 prosent i dag til 2,5 prosent i 2060. Totalt 

vil dermed personer som er 80 år eller mer utgjøre nesten 10 prosent av befolkningen i 2060, 

mot drøye 4 prosent nå.  

Nettoinnvandringen til Norge har de siste årene ligget på mellom 40 000 og 50 000, noe som 

er svært høyt sammenlignet med tidligere. I mellomalternativet antar vi at innvandringen til 

Norge på sikt vil gå ned, samtidig som utvandringen øker noe – særlig i de første årene. 

Dermed går nettoinnvandringen ned, og i mellomalternativet stabiliserer den seg etter 2040 

på mellom 15 000 og 20 000 (https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2014-

06-17). 

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

som følge av økt andel innbyggere over 80 år. Skal kommunen klare å imøtekomme og 

ivareta innbyggernes behov fra 2026 og utover i perioden, er kommunen helt avhengig av å 

planlegge og dimensjonere sine helse- og omsorgstjenester på en slik måte at innbyggerne gis 

mulighet til å ta et aktivt ansvar for egen helse, og at man får mulighet til å være aktiv og bli 

boende i eget hjem så lenge som mulig. Mange vil ha omfattende behov for bistand og 

omsorg, og ha behov for tjenester i heldøgns tjenester eller bistand i institusjon. Dette må også 

kommunen planlegge for videre (Agenda Kaupang). Omsorg 2020 oppsummerer slik for å 

skape en bærekraftig utvikling fremover;  

«I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets 

samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. 

De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår. Med sikte på de 

demografiske utfordringer som venter oss for fullt om 10–15 år, bør denne veksten 

organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne 

selv, deres familie og sosiale nett-verk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter 

og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling av den faglige 

virksomheten med større vekt på nettverks-arbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig 

innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best mulig tilrettelegging 

av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser slik at de blir 

tilgjengelige for alle og for alle generasjoner» 

(https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_202

0.pdf) 
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3.1 Utfordringer knyttet til endringer i demografi og behov 
Hoveddelen av kommunens inntekter tilføres over inntektssystemet basert på demografien i 

kommunen. Endringer i sammensetningen gir endringer i de kommunale overføringene fra 

staten. Tinn kommune står overfor endringer i befolkningssammensetning hvor andel eldre i 

en periode gradvis reduseres, før den øker igjen mot 2030. Dette innebærer at kommunens 

inntekter fra staten reduseres fram mot 2023.  

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

tjenestene til nye rammer. Slike tilpasninger kan være krevende da endringen i demografien 

og inntektene ikke nødvendigvis gjenspeiler det opplevde behovet for, og etterspørselen etter 

tjenestene. 

Dette kan blant annet knyttes til innbyggernes forventinger til hva som ligger i kommunens 

«sørge for ansvar». Endringer i f.eks. sykehusene, og da særlig knyttet til utskrivningspraksis 

og tilgjengelighet, vil ha betydning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg 

legger samhandlingsreformen opp til at flere tjenester skal ivaretas i kommunen, noe som 

stiller andre krav til kommunen når det gjelder å planlegge, og sikre fremtidsrettede og 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester. 

3.1.1 Framskrivning av folketallet  

Prognosene for folketallsutviklingen i Tinn viser en stabilisering, men ingen vesentlig vekst. 

Det blir endringer i befolkningssammensetningen. 

År 

pr.1.1  

           

 

2018 2020 2021 2023 2025 2030 

Samlet folketall 5988 5995 5975 5954 5948 5981 

Førskolebarn 307 302 302 301 300 296 

Barneskoleelever 418 435 431 411 405 402 

Ungdomskolelever 212 171 174 202 196 180 

Videregående elever 314 310 287 249 243 252 

Unge voksne 1637 1620 1623 1595 1579 1554 

Eldre voksne  1902 1915 1904 1882 1860 1827 

Unge eldre 842 900 918 974 988 965 

Eldre over 80 år 356 342 336 340 377 505 

 

Førskolebarn: SSBs prognoser tilsier en mindre reduksjon fram mot 2030.  

Barneskoleelever: Elevgrunnlaget for barneskolene går noe ned fram mot 2030.  

Ungdomsskoleelever: Prognosene viser at det blir en kraftig nedgang i elevtallet frem til 

2030.  

Elevgrunnlag til videregående skole: Prognosene tilsier at elevgrunnlaget for videregående 

skole vil synke.  

Voksne: Prognosene viser at nedgangen for gruppen unge voksne 20 – 44 år vil fortsette. 

Utviklingen i gruppen eldre voksne 45 – 66 år stabiliseres frem mot 2020. Deretter synker 

tallet også for denne aldersgruppen.  

Eldre: Tallet på eldre over 80 år blir i følge prognosene redusert fram mot 2025. Tallet på 

unge eldre øker imidlertid betydelig i denne perioden. Dette tilsier at presset på 
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institusjonsplasser avtar og at midler bør kanaliseres fra institusjonsomsorgen til 

hjemmetjenester. Vi står ikke overfor noen eldrebølge før etter 2025, men da vil den eldste 

gruppen øke kraftig. Det vil imidlertid ikke være særlig mange flere i denne aldersgruppen i 

2030 enn det var i 2010 (økonomiplan Tinn kommune s. 48) 

   

          

3.2 Behov for tjenester som følge av demografisk utvikling  
Det er foretatt en grov beregning av behovet for kommunale tjenester i Tinn kommune. 

Beregningene tar utgangspunkt i utviklingen av befolkningen i ulike alders grupper, og 

sammenhengen mellom demografi og behov slik det er beskrevet av de demografiske 

kriteriene i det statlige inntektssystemet (ref.1) 

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

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

Inntektssystemet til kommunene er i endring og i praksis vil utviklingen av de økonomiske 

rammene også inneholde andre forhold enn demografi. Likevel er demografi pr. i dag den 

mest sentrale komponent, og det kan være nyttig med en oversikt over hvor mye denne 

komponenten alene betyr.  

Framskrivning viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke i perioden frem mot 

2040 med 52 %. Samtidig vil kommunen nå være i en situasjon hvor behovene reduseres frem 

mot ca. 2025. Dette som følge av at andelen eldre over 80 år reduseres. Dette medfører at 

kommunens inntekter reduseres, noe som igjen medfører at kommunen må tilpasse seg 

endringene. Etter ca. 2026 vil Tinn få en vekst i andel innbyggere mellom 80–89 år, andel 

innbyggere over 90 år er forventet å være nedadgående frem til rundt 2030, og vil ikke nå 

dagens nivå før nærmere 2036. 

Behovet for helsetjenester forventes ikke å endre seg vesentlig fra dagens situasjon. Behovet 

for barnehage og skole forventes å følge trenden fra siste årene og falle noe. 

 

De øvrige tjenesteområdene er «avhengige» av at pleie og omsorg løser sine oppgaver på en 

effektiv måte, ettersom behovet for disse tjenestene er forventet å øke med over 50 %. Den 

økonomiske analysen viser at kommunen ikke har klart å dreie tjenestene sine mot mer 
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hjemmebaserte tjenester. Dette er etter vår vurdering ikke bærekraftig, eller i tråd med 

nasjonale føringer eller innbyggernes behov. Skal kommunen klare å imøtekomme økte behov 

for pleie- og omsorgstjenester, er vurderingen at kommunen ikke kan videreføre dagens 

praksis (ref.1). Framskriving av behov tyder på en nedgang i antall eldre nå og dermed 

redusert behov for plasser med heldøgns omsorg. I fremtiden vil det være flere eldre og flere 

eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig. Derfor er det viktig å kunne fylle opp trinn i 

omsorgstrappen og tilby omsorgsboliger med og uten bemanning etter dagens standarder som 

tar høyde for bruk av velferdsteknologi. Vi kommer til å få en eldrebefolkning som setter 

høyere krav til tjenester, og vi vil måtte behandle brukere som er sykere hjemme. Flere 

brukere av pleie- og omsorgstjenesten fra andre kulturer er påberegnet, og dermed andre krav 

til mattyper og matvaner.  

Innenfor tjenester for eldre vil det være nødvendig å holde enkelte institusjonsplasser ledige 

og satse mer på bruk av korttidsplasser og dagtilbud. Samtidig vil det være aktuelt å arbeide 

videre med å øke kompetansen innenfor ulike felt som demensomsorgen, styrke samarbeide 

mellom fagområder, utvide dagtilbudet, øke det forebyggende perspektivet, etablere ulike 

ambulante team.  

Det er vesentlig å forberede tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse på nye 

tjenestemottakere, og planlegge tjenesten for eldre tjenestemottakere som får endrede behov. 

Viktig å ha en solid plan for kompetanseøkning og rekruttere flere med høyskoleutdanning. 

Videreutvikle samarbeid mellom bolig og aktivitetssenter. Brukerne får motta samordnende, 

faglige tiltak på tvers av arena, hvor en metode kan være å etablere ambulante team.  

Helsetjenestene har i den senere tid opplevd vekst i omfanget av tjenester til yngre brukere. 

Samtidig er det føringer i samhandlingsreformen om at det skal vektlegges mer forebyggende 

helsearbeid innen kommunens ansvarsområde. Det blir behov for å styrke tjenestene med 

tanke på samhandlingsreformen, styrke kompetansen innen forebyggende og rehabiliterende 

arbeid. Mer og mer blir lagt over fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Større krav til 

kommunene med tanke på for eksempel rehabilitering. Behov for å jobbe mer i team for 

eksempel for diabetes, fallforebygging, KOLS, demens, psykiske plager, ensomhet.  
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4. Helse- og omsorgstjenestene, dagens situasjon  

4.1 Overordnet organisering  
Tinn kommune har en flat organisasjonsstruktur (såkalt 2-nivå-modell). Myndighet og 

arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannen (rådmannsteamet) og de tjenesteytende 

enhetene er tydeliggjort gjennom det administrative delegeringsreglement og lederavtalene 

mellom Rådmannen og enhetslederne. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i 

flat struktur kan beskrives slik:  

Rådmannen (rådmannsteamet) skal i hovedsak arbeide på strategisk nivå, på mål-, styrings- 

og rammenivå, og sørge for god kontakt med politisk ledelse og de tjenesteytende enhetene.  

Rådmannen lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske 

vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp 

enhetslederne. Oppfølgingsansvaret for stab- og støttefunksjonene ligger også hos 

rådmannsteamet.  

Enhetslederne er ledere for de nå 15 tjenesteytende enhetene, og er delegert totalansvaret for 

den daglige drift og utvikling av kommunens tjenester. Det innbefatter ansvaret for fag, 

utvikling av fag og tjenester, personal, økonomi og administrasjon, herunder også all 

saksbehandling for gjeldende enhets fagområde. Planlegging og gjennomføring av enhetenes 

drift innenfor vedtatte rammer.  

Fra og med 2010 ble det innført prøveordning med økonomisk rammestyring. Ordningen ble 

evaluert i 2011, med det resultat at rammestyringen ble videreført med noen justeringer. 

Hovedtrekk i budsjettprosessen er at områdene får tildelt en ramme som fastsettes sentralt. 

Rådmann må prioritere i det forslaget han fremlegger til politisk behandling. Det er etablert 

arenaer for dialog med formannskapet underveis i prosessen.  

Tertialrapport utarbeides av økonomi i rapporteringsformular som enhetene fyller ut og 

returnerer innen frist. Alle har tilgang til økonomisystem og kan via webrapport se sine 

detaljerte data. Enhetene utarbeider prognose for sin drift, og økonomi. 

I kommuneplanen for 2017-2029 er følgende overordna mål for den kommunale 

virksomheten nedfelt:  

Hovedmål  
1. Tinn kommune skal levere gode framtidsretta tjenester, hvor ressursinnsatsen styres i 

samsvar med demografi og behov  

2. Tinn kommune skal være en effektiv og omstillingsvillig organisasjon med 

innovasjonskraft og evne til nyskaping for å kunne møte framtidige velferdsutfordringer   

3. Tinn kommunes tjenester skal i hovedsak rettes mot brukernes behov når det gjelder 

organisering og ledelse, kompetanseutvikling, digitalisering, innovasjon og teknolog jf.  

Delmål  
1. Tinn kommune skal levere tjenester som er bærekraftige; økonomisk, kvalitetsmessig og 

miljømessig. God service, kvalitet og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting. Tinn 

kommune skal ta utgangspunkt i brukernes egne ressurser og ha egenmestring som mål ved 

utforming av tjenestene.  
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2. Tinn kommune skal ha et barnehage- og skole/ voksenopplæringstilbud med høy kvalitet 

som fremmer god læring, mestring, inkludering og god helse. Skoler - innhold og 

skoleresultat skal prioriteres. Barnehager - dagens gode barnehagetilbud skal opprettholdes og 

videreutvikles i en desentralisert modell  

3. Tinn kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid  

4. Kommunale tjenester skal bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig. 

 

 

Kommunen som arbeidsgiver er sentral, og kommunen er bærebjelken i lokalsamfunnet og 

representerer en infrastruktur som både innbyggere og næringsliv er helt avhengige av. I 

kommunen er det medarbeiderne som skaper resultater for innbyggere og brukere.  

Tinn kommune har som et av sine hovedmål å være en attraktiv arbeidsgiver for å sikre 

kvalifisert arbeidskraft for å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har behov 

for. Det er viktig at våre medarbeidere er både engasjerte og motiverte i sitt daglige virke.  

Arbeidsgiverpolitikk innebærer å vise retning. I praksis formes arbeidsgiverpolitikken 

gjennom de holdninger som preger arbeidsgivers opptreden overfor medarbeidere og 

omgivelser for øvrig.  

Politikernes utøvelse av sin arbeidsgiverrolle påvirker kommuneorganisasjonen gjennom å 

fastsette tydelige, overordna mål og rammer for virksomheten, dernest å evaluere kommunens 

nøkkelresultater i forhold til brukere og medarbeidere.  

En framtidsretta kommune stiller store krav til både politisk og administrativ ledelse. Dette 

gjør blant annet at det er behov for høy faglighet og god endringskompetanse både hos ledere 

og ansatte.  

Den politiske forankringen skjer gjennom rådmannens årlige lederavtale med formannskapet 

og formidles videre gjennom rådmannsteamets årlige ledersamtaler og lederavtaler med den 

enkelte enhetsleder. Videre er det enhetslederen som må formidle kommunens overordna 

styringssignal og mål til sine medarbeidere. Det er satt opp mål for kommunen som 

arbeidsgiver;  

Hovedmål  
1. Tinn kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver for å sikre kvalifisert arbeidskraft 

for å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har krav på.  

2. Tinn kommune skal være en brukerorientert, effektiv, omstillingsvillig og innovativ 

kommune.  

3. Kommunens ansatte skal ha gode utviklingsmuligheter gjennom kontinuerlig satsing på 

læring og utvikling for å sikre gode framtidige tjenester og for å kunne møte framtidige 

tjeneste- og endringsbehov.  

 

Delmål:  
1. Ledere på nivå 1 og 2 skal ha kompetanse i ledelse og endringsledelse  

2. Ledere på nivå 1 og 2 skal ha god kompetanse i bemanningsplanlegging og strategisk 

kompetanseutvikling  

3. Kommunens ansatte må ha endringskompetanse, være omstillingsvillige, villige til å øke 

sin kompetanse, endre arbeidsmetoder og arbeidsplass/sted.  
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4. Det skal rekrutteres arbeidstakere med relevant, høy kompetanse som sikrer kommunens 

behov for gode tjenester.  

5. Andelen arbeidstakere med høyere utdanning skal økes.  

6. Vi skal ha en heltidskultur.  

7. Sykefraværet skal være under 7,5 %.  

 

 

4.2 Helse -og omsorgstjenestene  
«Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle 

som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like 

rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre 

tilsyn og kontroll. Samhandlingsreformen bygger blant annet på en overordnet målsetting om 

å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester 

uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes 

livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om 

behandling med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Reformen skal også 

bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en bærekraftig utvikling av helse- og 

omsorgssektoren. Målene med samhandlingsreformen er blant annet: 

 Økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og 

forebyggende arbeid. 

 Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av 

kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet.  

 Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp». 

Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov pr. 1.1.2012, tydeliggjør kommunens 

overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester hvor kommunen er pålagt å sørge for at 

personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, uten 

at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunen har 

ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere slik at tjenestene er i samsvar med 

det loven har fastsatt. 

Helsepersonelloven gjelder tilsvarende for personell som yter helse- og omsorgstjenester etter 

helse og omsorgstjenesteloven. Loven innebærer at pasient- og brukerrettigheter knyttet til 

kommunale helse- og omsorgstjenester videreføres, men er samlet i pasientrettighetsloven. 

Det medfører at rettighetene blir mer entydige og helhetlige for pasientene og brukerne, som 

ofte forholder seg til flere deltjenester i kommunen eller til tjenester både i kommunen og i 

spesialisthelsetjenesten.  

«Samhandlingsreformen fremhever kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende 

arbeid. Kommunene har allerede i dag et slikt ansvar, men gjennom loven blir det 

tydeliggjort. Dette må særlig ses i sammenheng med lov om folkehelsearbeid.  
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Loven skal sikre bedre samhandling innad i kommunen, men også mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er lovregulert at 

kommuner og regionale helseforetak skal legge til rette for samhandling mellom ulike 

deltjenester og med andre tjenesteytere. Et lovfestet avtalesystem vil kunne bidra til et mer 

likeverdig partsforhold i avtaler, og sikre en mer enhetlig praksis (www.regjeringen.no)». 

Organiseringen, dagens:  

 Pleie- og omsorg hjemmetjeneste  

 Pleie- og omsorg institusjon 

 Helse og familietjenester 

Enhet for pleie- og omsorg hjemmetjeneste  

 Hjemmesykepleie 

 Dagtilbud og matombringing  

 Praktisk bistand i hjemmet 

 Trygghetsalarm  

 Brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, støttekontakt, avlastning  

 To bofelleskap, avlastningsbolig for barn og et for personer med psykiske lidelser 

 Tildelingskontor 

Hjemmebasert omsorg består av en sone i Tinn Austbygd og en sone i Rjukan. Hjemme-

baserte tjenester i Tinn Austbygd omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand og dekker et 

langstrakt område med mye kjøring. Det kan kjøres opp til to tre mil for en bruker. Det er 

egne omsorgsboliger organisert under hjemmetjenesten, som hjemmetjenesten følger opp.  

Furubakken bofelleskap er en egen bolig for personer med demens som er organisert under 

hjemmetjenesten, med døgnbemanning.  

Enhet for pleie og omsorg institusjon  

 Korttidsopphold/rehabilitering/kommunal akuttplass/avlastning i institusjon  

 Legevakt, samarbeid med helse og familietjenester 

 Langtidsopphold i institusjon  

 Kjøkken og matproduksjon 

Tinn Helsetun i Tinn Austbygd, har atten institusjonsplasser på pleie/rehab 3, åtte 

institusjonsplasser for personer med demens, og dagavdeling for eldre. I nærområdet ligger 

omsorgsboliger og et bofellesskap for aldersdemente.  

Rjukan sykehjem: femten institusjonsplasser på pleie/rehab 2, seks institusjonsplasser for 

personer med demens, femten institusjonsplasser på pleie og rehab 1 som er vedtatt avviklet, 

og dagavdeling for eldre.  Det er tolv omsorgsboliger som hjemmetjenesten følger opp.  

Begge sykehjem har kjøkken og kafeteria og på Tinn Helsetun er det et vaskeri.  

Korttidsavdeling og legevakt: tolv korttidsplasser og en kommunal akutt plass.  

http://www.regjeringen.no/
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Fra årsmelding 2016: Sykepleierandelen på Rjukan sykehjem er ca. 18 %. Den er fortsatt lav 

på grunn av vedtak om opprettelse av «ny avdeling» i gamle Rjukan sykehus og dermed stor 

spredning i tjenestene. På Tinn helsetun er andelen ca. 26 %. I sykehjemsavdelingen i gamle 

Rjukan sykehus er sykepleierandelen ca. 56 %. Samlet sett er andelen sykepleiere relativt god 

på ca. 31 %, men en stor spredning av tjenester og ressurser gir dårlig utnyttelse av 

kompetanse og personell. Det medfører også store kostnader (lite effektiv bruk av ressursene).  

I hjemmetjenesten er andelen sykepleiere på Rjukan; ca. 53 % og i bygdene ca. 44 %. 

Enhet for helse og familietjenester  

 Legetjenester 

 Helsestasjon, inkludert jordmortjeneste 

 Miljørettet helsevern 

 Smittevern 

 Fysio- og ergoterapitjeneste 

 Psykiatritjeneste inkl. dagtilbud 

 Bo- og miljøarbeidertjenester for utviklingshemmede og for unge enslige flyktninger 

 Dagtilbud ved arbeidssenter   

 

           

Helsetjenesten arbeider med forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for barn, 

unge og voksne. Tjenesten gir hjelp til selvhjelp slik at personer med ulike lidelser blir bedre i 

stand til å mestre sin livssituasjon. Helsetjenesten behandler personer i alle aldre med ulike 

sykdommer, funksjonsnedsettelser og skader. I samarbeid med andre aktuelle instanser legges 

det til rette for egnede bo -, arbeids- og aktivitetstilbud.  

Legetjenesten behandler personer i alle aldre med ulike sykdommer, funksjonsnedsettelser og 

skader. Legetjenesten har ansatte med den høyeste medisinskfaglige kompetansen i 

kommunen. Tjenesten består av to fastlegekontorer. I tillegg bemanner tjenesten kommunens 

legevakt og kommunal akuttplass hele døgnet alle dager i året. Tjenesten bemanner også de 

ulike andre kommunale helse- og omsorgstjenester og er en helt nødvendig del av disse 

tjenestene. Legetjenesten er spredt på tre hovedlokasjoner; to legesentre og legevakt. I tillegg 

er legetjenenesten spredt rundt på noen av de andre kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Det foregår i dag en delvis overlappende og liknende drift på for mange lokasjoner. Dette 
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vanskeliggjør en god ressursutnyttelse og mulighet til utvikling av tjenesten mot mer avansert 

behandling. 

 

4.3 Tildeling av tjenester  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige 

tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Tildelingskontoret har som mål å sikre at 

alle innbyggere, uavhengig av alder, diagnose og bosted skal få lik tilgang på helse- og 

omsorgstjenester. Alle som har behov for helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med 

Tildelingskontoret. Saksbehandlerne vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader 

om helse- og omsorgstjenester. Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen, jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a.  Bestemmelsen 

gir pasient og bruker rettskrav på nødvendig hjelp med forsvarlig standard, basert på en 

individuell helse og sosialfaglig behovsvurdering. I dette ligger at tjenesten skal holde 

tilfredsstillende kvalitet, samt ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Saksbehandler på 

Tildelingskontoret behandler søknader og fatter vedtak om tildeling eller avslag på helse- og 

omsorgstjenester. Når Tildelingskontoret har innvilget og vedtatt hvilke tjenester som tilbys 

går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Tildelingskontoret samarbeider med de som 

utfører tjenestene. Det er i utgangspunktet kommunen som avgjør på hvilken måte den 

organiserer sine tilbud innenfor helse- og omsorgstjenesten. 

 

4.4 Utfordringer i helse- og omsorgstjenesten 

Utfordringer i institusjonstjenesten  

En målstyrt og riktig bruk av de ulike plassene kommunen disponerer er helt avgjørende for at 

kommunen skal kunne møte utfordringene som fremtidens tjenester til eldre vil bringe.  

Tinn ligger i dag like over landsgjennomsnittet hva gjelder antall plasser og har et relativt 

passende antall demensplasser. Utfordringen kan være økende antall personer med demens 

etter som gjennomsnittsalderen øker. Også utfordring med tilbud til unge demente da en liten 

kommune ikke har mulighet for egne avdelinger for de yngre. Utfordring også med personer 

med sammensatte lidelser, som personer med demens som også har psykiatriske lidelser. 

Utfordring er også hvis det ikke er nok andre tilbud i omsorgstrappen i fremtiden slik at 

brukere kan bli tildelt et for høyt tjenestetilbud. Viktig med «riktig tildeling», med 

kompetanse hos saksbehandlere. Utfordringer med holdninger/forventninger til 

sykehjemsplasser blant innbyggere og informasjon til innbyggere som viser forløpet 

(omsorgstrappen). 

Et tilstrekkelig antall korttidsplasser er ”motoren” i tjenestekjeden for eldre med omfattende 

bistandsbehov og som samtidig har behov for rehabilitering og avlastning. Korttidsplassene 

bør være samlet på et sted. Sykepleierandelen er ved enkelte avdelinger lav. Denne bør opp på 

et gjennomsnittlig nivå, slik at de sykepleiefaglige oppgavene blir ivaretatt på en kvalitativt 

god måte. Viktig med sykepleiere med ulik kompetanse/videreutdanning.  
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Utfordringer i hjemmebasert omsorg  

Det er en utfordring for hjemmetjenesten å kunne yte tilstrekkelig bistand til hjemmeboende 

brukere uten dagtilbud. Dette er ofte brukere med lettere alders demens som ikke mestrer 

bosituasjonen når pårørende er på jobb eller tilsvarende. Det er også en utfordring å ivareta 

hjemmeboende brukeres behov for aktivisering og unngå sosial isolasjon. Økt behov for 

frivillige, det er en utfordring å få tak i disse. 

Hjemmebasert omsorg har som et ledd i samhandlingsreformen, opplevd et større press på 

tjenestene. Det er derfor sentralt at en i tjenestene har god oversikt over ressursbruk og 

oppdragene i tjenestene. Må påregne økt press på hjemmetjenesten på grunn av økt 

hytteturisme. 

Hvem som gir hva og hvilken standard tjenestene skal ha, er også sentrale forhold det er 

viktig å utarbeide en rutine for. Fagkompetanse er et forhold som har vist seg utfordrende for 

hjemmebasert omsorg. Tilstrekkelig antall sykepleiere og/eller andre med 

høyskolekompetanse er helt sentralt for å møte de kommende utfordringene i tjenestene.  

Et viktig ledd i å muliggjøre at eldre brukere kan bo hjemme, er dagtilbudene. En bedre 

integrering mellom dagtilbud og hjemmebasert omsorg, og en organisering slik at det også 

kan tas i mot demente brukere, vil trolig bli avgjørende for å mestre utfordringene med et 

økende antall demente i fremtiden. Dårligere brukere hjemme som medfører økt tidsbruk hos 

den enkelte som medfører behov for økte personellressurser. Bruke kompetansen der brukeren 

er kan gjøres ved ambulerende team innen forskjellige fagområder som for eksempel palliativt 

team, psykiatri, men det krever god organisering. 

Utfordringer når en tar i bruk mer elektroniske hjelpemidler, f.eks IPAD med elektroniske 

arbeidslister. Dette er kvalitetssikring, men det krever mye personalressurser for å 

redigere/legge inn riktige opplysninger. Velferdsteknologi vil gi en gevinst på sikt, men også 

en utfordring i forhold til opplæring/holdningsendring hos brukere/ansatte. Utfordringen er 

også det må fungere i forhold til IT avd. og utfordring med dårlige dekningsforhold i deler av 

kommunen når det gjelder trygghetsalarmer. 

Utfordringer i legetjenesten 

Den største utfordringen i fremtiden er å beholde og tiltrekke seg nødvendig kompetanse. Selv 

om vi nå har god og stabil kompetanse erfarer vi utfordringer. Svært mange andre kommuner 

erfarer det samme. Hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten er avhengig av en 

velfungerende legetjeneste. 

En annen stor utfordring i fremtiden er økende og rigide krav til kompetanse, drift og utstyr 

som vanskeliggjør lokal legevakt. Kommunens lokale døgnbemannede legevakt har tidligere 

vært truet og vil bli truet i fremtiden. Det er derfor svært viktig at man fremover iverksetter 

tiltak for å sikre denne tjenesten i kommunen. 

Fastlegetjenesten er truet nasjonalt. I fremtiden er det ikke sikkert tjenesten består på samme 

måte som i dag. Dette vil kunne påvirke den resterende legetjenesten og medføre nye 

utfordringer vi ikke ser i dag. 
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Både nasjonalt og lokalt vil det kreves mer av legetjenesten i fremtiden. Flere personer må 

behandles lokalt ved legekontor, legevakt og andre helsetjenester. Befolkningen vil kreve mer 

avanserte legetjenester med flere muligheter. Dette vil kreve større grad av 

kompetanseoverføring og større investeringer i utstyr. Økende bruk av avansert utstyr vil øke 

kostander per driftssted betydelig i fremtiden. Økt bruk av avansert utstyr vil kreve høy 

spesialkompetanse som vanskelig kan fordeles på for mange driftssteder. Antall driftssteder 

hvor legetjenesten er delaktig i behandlingen må derfor reduseres i fremtiden fra dagens 

mange til noen få. 

Utfordringer innenfor rehabilitering og habilitering  

Det er behov for økt faglig bredde både innen institusjon og hjemmebasert tjeneste. Behovet 

for tverrfaglig samarbeid vil øke og det er behov for mer kompetanse innen rehabilitering og 

forebyggende helsearbeid både innen institusjonstjenesten og åpen omsorg. Kompetansen er 

nødvendig for å sette inn innsats tidlig, tverrfaglig kartlegging og faglig vurdering av tiltak. 

Det haster med å opprette et tverrfaglig innsatsteam innen mestring av hverdagsaktiviteter. 

Det vil også framover være behov for mer fysioterapi og ergoterapi ressurser til spesifikk 

rehabilitering i hjemmet. Det er også viktig med tverrfaglig samarbeid ved tildeling og 

koordinering av tjenester.  
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5 Ansatte i helse og omsorgstjenestene  
I helse- og omsorgstjenestene er det ansatte med ulik og variabel kompetanse og pr. 1.1.2018 

fordeles det slik;  

 Høyskoleutdannede, som, vernepleiere, pedagoger, miljøterapeuter, fysioterapeuter, 

ergoterapeut, sosionom, barnevernspedagog: 20 ansatte. Flere har videreutdanning på 

bachelor- og masternivå på sine felt.  

 Sykepleiere 60 ansatte, flere har videreutdanning på bachelor- og masternivå på sine 

felt.  

 Høyere utdanning, 8 leger de fleste med en spesialitet, to legekandidater 

 Fagarbeidere, herunder hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barne- og omsorgsarbeider, 

sekretærer: 172 ansatte. Flere har videreutdanning på ulike felt.  

 Pleiemedarbeidere, hjemmehjelp, assistenter sjåfør, vaktmester: 69 ansatte  

 Merkantil, saksbehandlere: 7 ansatte 

Kommunebarometer 2017 sier at i Tinn har 76 prosent av ansatte i pleie og omsorg 

fagutdanning, mens gjennomsnitt for landet er 74 prosent.  

Heltidskultur: Tinn har valgt å ha stort fokus på årsverk og stillingsprosent, så vel internt i 

styring av tjenestene som utad i forhold til politikerne.  

De ansatte med høyskoleutdanning eller høyere utdanning arbeider mellom 80 og 100 %. De 

med fagarbeiderkompetanse arbeider stort sett mellom 50 og 100 %. Blant de ufaglærte 

varierer det mellom 10 % og 74 %.   

I 2017 var det totalt i kommunen 665 fast ansatte. 

Heltid: 372 (56 %) 

Deltid: 293 (44 %) 

 

I 2012 var tallene: 

Heltid: 299 (48 %) 

Deltid: 329 (52 %) 

 
Utviklingen når det gjelder deltid/heltid i kommunen fra 2012 – 2017 
Tjenesteområde Kvinner Menn 

Del-/heltid Deltid Deltid % Heltid Heltid % Deltid Deltid % Heltid Heltid % 

Sentralt 

tjenesteområde 2012 

4 11% 21 60% 1 2,90% 9 25,70% 

Sentralt 

tjenesteområde 2013 

4 11% 22 63% 1 2,80% 12 34,20% 

Sentralt 

tjenesteområde 2014 

5 14,70% 22 64,70% 0 0% 7 20,60% 

Sentralt 

tjenesteområde 2015 

0 0,00% 21 75,00% 0 0% 7 25,00% 

Sentralt 

tjenesteområde 2016  

1 3,70% 21 77,78% 0 0% 5 18,52% 

Sentralt 

tjenesteområde 2017 

0 0% 21 77,78% 1 3,70% 5 18,52% 

         

Skoler og barnehager 

2012 

92 44,90% 88 43,00% 4 2,00% 21 10,20% 

Skoler og barnehager 74 37,70% 95 48,50% 6 3,00% 21 10,70% 
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2013 

Oppvekst og kultur 

2014 

81 35,40% 114 49,80% 9 3,90% 21 10,90% 

Oppvekst og kultur 

2015 

77 36,32% 108 50,94% 6 2,83% 21 9,91% 

Oppvekst og kultur 

2016 

76 35,85% 106 50% 6 2,83% 24 11,32% 

Oppvekst og kultur 

2017 

67 31,46% 116 54,46% 8 3,76% 22 10,33% 

         

Levekår 2012 186 62,20% 81 27,00% 16 5,40% 16 5,40% 

Levekår 2013 178 58,40% 96 31,50% 15 4,90% 16 5,20% 

Levekår 2014 182 57,60% 104 32,90% 13 4,10% 17 5,40% 

Levekår 2015 185 56,23% 109 33,13% 18 5,47% 17 5,17% 

Levekår 2016 189 56,76% 110 33,03% 19 5,71% 15 4,50% 

Levekår 2017 182 53,85% 121 35,80% 17 5,03% 18 5,33% 

         

Samfunn 2012 22 25,00% 21 24,00% 4 4,50% 42 48,00% 

Samfunn 2013 23 26,10% 19 21,50% 5 5,60% 41 46,60% 

Samfunn 2014 20 23,50% 18 21,20% 3 3,50% 44 51,80% 

Samfunn 2015 14 16,87% 22 26,51% 4 4,82% 43 51,81% 

Samfunn 2016 17 19,32% 24 27,27% 5 5,68% 42 47,73% 

Samfunn 2017 14 16,09% 27 31,03% 4 4,6% 42 48,30% 

         

Totalt 2012 304 48,40% 211 33,60% 25 3,90% 88 14,00% 

Totalt 2013 274 44,00% 232 37,20% 27 4,30% 90 14,40% 

Totalt 2014 288 43,40% 258 38,90% 25 3,80% 93 14,00% 

Totalt 2015 276 42,33% 260 39,88% 28 4,29% 88 13,50% 

Totalt 2016 283 42,88% 261 39,54% 30 4,55% 86 13,03% 

Totalt 2017 263 39,55% 285 42,86% 30 4,51% 87 13,08% 

 

Sykefravær:  

2016: Nærvær (sykefravær)  

Samlet sett hadde Tinn kommune i 2016 et gjennomsnittlig nærvær på 92,8 % (2015: 93,4)  

Det samla sykefraværet i 2016 var altså på 7,2 % (2015: 6,6) 

Det er spesielt det legemeldte langtidsfraværet som har gått opp, mens det egenmeldte 

korttidsfraværet holder seg relativt stabilt på rundt 1 prosent (årsmelding 2016) 

2017: Det samla sykefraværet i 2017 var på 7,9 %. Det er en økning på 0,7 % -poeng 

sammenligna med fraværstallet for 2016 (7,2 % i 2016). Fokus på tilstedeværelse og HMS – 

tilrettelegging for lavest mulig sykefravær (under 7,5 % eller lavere). 
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6 Tiltak for videre utvikling av tjenester mot 2025  
Det er viktig å ha en felles forståelse av de utfordringene kommunen står ovenfor og lage 

planer som er samlende og som gir fremdrift i våre tjenester. Et virkemiddel for å tilby 

forebyggende tiltak og tjenester på beste effektive nivå og er å etablere ambulante team i ulike 

deler i tjenestene. Nasjonale føringer tilsier at helse – og omsorgsoppgavene skal dekkes på 

lavest mulig nivå. Bygge opp et godt grunnlag for selvhjulpenhet og egenmestring ved høy 

alder, redusere ensomhet og utenforskap som følge av å bo alene. Tverrfaglig samarbeid 

kreves når kommunen får flere oppgaver.  

 

6.1 Tjenester 
Sikre helhetlige og koordinerte tjenester, opprette koordinerende enhet i samarbeid med 

tildelingskontoret 

Forebyggende tjenester, friskliv 

Tiltak: Legge til rette for å videreutvikle tilbud i frisklivsentralen. Dagsentertilbudet styrkes 

for ordinære dagbrukere og for brukere med spesielle utfordringer, for eksempel demens. 

Læring og mestring, og mer tverrfaglig samarbeid.  

Tjenester for barn og unge 

Tiltak: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal jobbe forebyggende 

og helsefremmende rettet mot foreldre, barn og ungdom. Det er nødvendig å bruke ressurser 

på å jobbe med integrering av bosatte familier i Tinn kommune. Det er flere områder i barne- 

og ungdomsbefolkningen som vi må ha fokus på. For eksempel å styrke deres psykiske helse, 

forebygge rusbruk, jobbe systematisk med veiledning/informasjon/undervisning og bruken av 

sosiale medier og forebygge utvikling av spiseforstyrrelser. Skolehelsetjenestens prinsipp om 

«åpen dør» og lavterskel er krevende da vi har mange grunnskoler i kommunen. For å nå 

målene må vi jobbe enda mer tverrfaglig. Foreldreveiledning er et område som det bør jobbes 

mer med.  

Tjenester for personer i alle aldre:  

Tiltak: Styrke kompetanse i ulike deler av tjenestene og økt kompetanse innenfor 

digitalisering. 

Videreutvikle behandlingsmulighetene og tilby mer komplisert medisinsk behandling ved 

korttidsavdeling, legevakt og legekontor. 

Øke antall korttids/rehabiliteringsplasser. Forebyggende og helsefremmende tilbud. 

Tjenester for eldrebefolkningen 

Tiltak: etablere omsorgsboliger med og uten bemanning, og etablere ambulante team i 

tjenesten for ulike brukere. Få hverdagsrehabilitering som naturlig del av tjenestene og 

etablere praksis. Satse videre på velferdsteknologi i samarbeid med Kongsbergregionen. 

Tidlig innsats, kartlegging av funksjon og rehabilitering. Fokus på aktiv omsorg og 

igangsetting av hverdagsrehabiliteringsteam. Flere dagaktivitetstilbud, mer fysisk aktivitet i 

dagavdeling.  Økt tilbud om spesifikk fysio- og ergoterapi i hjemmet, og tilbud om mer fysisk 

aktivitet.  Aktivitetstilbud til yngre eldre med ulike utfordringer. 
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Tjenester mot brukergrupper 

 Tjenester innenfor psykisk helse 

Tiltak: arbeide ambulant og målrettet med tjenestemottakere i ulike faser, fokus på yngre 

brukere med sammensatte og omfattende behov. Avklare forventinger over hva slags tjenester 

som tilbys. Fortsatt fokus på arbeid med tidlig intervensjon i forhold til angst og 

depresjonsplager.  Innenfor rusfeltet er det avdekket at det er manglende systematisk 

tverrfaglig arbeid.  

 Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Tiltak: ha fokus på målrettet miljøarbeid, og satse på mer fysisk aktivitet og ernæring. 

Etablere ambulante team for personer som i dag bor hjemme, og ha fokus på at ansatte har 

beon prinsippet i forsetet.  Det er avdekket et behov for å se på kommunens fremtidige behov 

for ulike bofelleskap og omsorgsboliger, lage plan for omsorgsboliger.  

Beon prinsippet  

For at Tinn kommune skal kunne gi tjenester på det laveste og beste effektive nivå vil 

kommunen gjennom denne helse- og omsorgsplanen fokusere på følgene prinsipper:  

 Bygging av tilrettelagte boliger og omsorgsboliger med og uten bemanning 

 Samlokalisering og effektiv samhandling  

 Hverdagsrehabilitering 

 Tidlig innsats for alle aldersgrupper som har behov for tjenester 

 Velferdsteknologi 

 Kompetanse, ledelse  

 Helhetlige tjenester 

( vedlegg 3) 

Starte arbeidet med å oppdatere plan for habilitering og rehabilitering. Denne kommunale 

delplanen skal være styrende for arbeidet med habilitering og rehabilitering som er et viktig 

satsningsområde i årene som kommer. 

Velferdsteknologi 

«Økt bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å:  

 forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag  

 øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring  

 øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk, og mulighet til å holde 

løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparat». 

(Meld. St. 29,2012–2013, Morgendagens omsorg) 

6.2 Samlokalisering og samhandling  
En samlokalisering vil få samlet alle de tjenester det er hensiktsmessig å samle, inkludert 

hjemmetjenesten. Dette gjør det mulig å oppnå de fordeler som er lagt inn som en forutsetning 

for en samlokalisering. Samlokalisering og den tverrfaglige samhandling man nå kan få til vil 
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ha store styrker. Det vil også gjøre det lettere å etablere en organisasjon som er godt rustet til 

å møte utfordringer både på kort og lang sikt.  

En slik tverrfaglig samling av flere ulike faggrupper vil gi muligheten til å utvikle spennende 

og innovative fagmiljøer, hvor det vil være attraktivt å jobbe. Det vil i tillegg ha en stor 

betydning i rekruttering av kompetent arbeidskraft.   

Uteområder er godt tilrettelagt for å drive aktiv rehabilitering gjennom hele året. I tillegg er 

det gode muligheter for å utvikle uteområdet videre slik at eldre har gode muligheter for å 

være fysisk aktive, noe som er svært viktig i et rehabiliteringsperspektiv.  

Plassering på «eldres hus-tomta» vil gjøre det mulig å utvide bruken av uteområder og de ny 

bygningene vil kunne samle ulike brukergrupper i ulik aldre og funksjonsnivå.  Dette kan 

være ulike kulturarrangementer, aktiviteter i samhandling med frivillige, skole, barnehager 

etc. En slik bruk vil være et viktig bidrag i å normalisere tilværelsen for brukerne av 

tjenestene, noe som igjen har betydning for den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale helse.  

I tillegg vil det være fullt mulig å bygge på en måte som gjør det mulig å legge til rette for 

samarbeid med andre aktører som for eksempel STHF eller andre offentlige eller private 

aktører.   

          (Vedlegg 2) 

Samlokalisering og samhandling  

 Context AS har levert tilbud i forbindelse med behovsutredning og fått kontrakt til å 

lage en «generalplan» med forslag til trinnvis utbygging, som vil danne grunnlag for 

anbudskonkurranse for 1. byggetrinn. Arbeidet med generalplan planlagt ferdig i løpet 

av april/mai 2018.  

 Behovsutredningsprosess startet i januar 2018, må etablere styringsgruppe og 

prosjektgruppe, må planlegge tidlig brukerinvolvering og definert interessentgrupper    

 For å kunne vri tjenestene til mer hjemmebaserte tjenester er det viktig å starte med 

bygging av omsorgsboliger med bemanning  

 Den trinnvise utbyggingen vil bli blir lagt opp etter tilgjengelige investeringsmidler i 

økonomiplanen, sammen med de øvrige helse- og omsorgsaktivitetene 
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Flytte korttidsavdeling og legevakt til Eldres hus 

 Interne møter mellom helse- og omsorgsavdelingene og teknisk for å beskrive 

løsninger i form av skisser og estimere kostnader som underlag for anbudskonkurranse 

for ombygging.  

 Leieavtale sagt opp, ute av sykehusbygget innen 31.12.18 

 Per i dag flere ledige langtidsplasser, og bemanningstilpasninger er påbegynt 

Nye Mandheimen 

Etablering av avlastning-/omsorgsboliger for barn/unge med funksjonsnedsettelser i 

Mandheimen, 8 boliger med heldøgns bemanning.   

Vedtak k-styre 1.mars 2018: 

Bygningen/eiendommen får benevnelsen «Mandheimen».  

Arbeid med anbudskonkurranse for innvendig oppbyggingsarbeid, uteareal og riving av 

lavblokk ved Mandheimen igangsettes snarest.  

Konseptets faglige del behandles i fagutvalgene før anbudskonkurranse. Kontrakt og 

kommunens finansieringsandel behandles i formannskap og kommunestyre før sommeren 

2018.  

Kostnader dekkes gjennom investeringsmidlene avsatt til «Pleie- og omsorg/boligsosial plan» 

i ØP 2018 -2021. Byggearbeid planlegges ferdigstilt i løpet av 2019. 

 

6.3 Ansatte og kompetanse  
Kontinuerlig kompetanseheving og opplæring er viktig for å møte fremtidens utfordringer 

innen helse -og omsorgstjenestene. Ansatte med spisskompetanse er innstilt på å bidra ved 

behov hos pasienter/brukere der de er. Ansatte må styrkes kompetansemessig for å møte 

behov for bistand fra nye brukergrupper. Bevisst kompetanseheving letter rekruttering og 

hindrer turnover. Opplevelse av tilstrekkelig kompetanse er viktig for å føle seg trygg på jobb 

og det forebygger sykefravær. Med økende krav i lovverket og samhandlingsreformens 

overføring av oppgaver til kommunene, må det arbeides for økende andel høyskoleutdannet 

personell. 

Enhetene lager kompetanse- og opplæringsplaner i tråd med overordnet mål, og man søker på 

tilskudd hos aktuelle instanser som for eksempel Fylkesmannen, Helsedirektoratet o.a.  

Det skal være bevissthet på å spre de gode erfaringene, lære av andres og egen suksess. Å 

fokusere på ønsket praksis fører til mer av det samme. Tydelig lederskap skal prioriteres 

videre.  

Tinn kommune vil satse på økt kompetanse og rekruttering av kompetent arbeidskraft 

gjennom; 

 øke andelen høyskoleutdannet personell 

 omdømmebygging 

 økt tverrfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid 

 intern opplæring 
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 legge til rette for at egne ansatte øker sin kompetanse 

Digitalisering   

Visma ERP system ble innført i 2013/2014. Budsjett, økonomioppfølging og regnskap er 

digitaliserte prosesser. I Visma HRM er fraværsregistrering, reiseregninger og timelister 

digitaliserte. I tillegg er det lagt til rette for e-læring gjennom KS-læring. Her skal nyansatte 

(og alle ansatte) ta nyansattkurs med gjennomgang av retningslinjer og ulike interne 

reglement. Her ligger også e-læringskurs i legemiddelhåndtering, samt oppfriskningskurs, 

som skal gjennomføres av aktuelle ansatte i enhetene helse, pleie- og omsorg.  

Det ligger også lett tilgjengelige e-læringskurs i Word, Excel, Visma, Compilo etc. Det er et 

ønske at dette kan bidra til å øke kunnskap og kompetanse generelt i organisasjonen, og 

spesielt i forhold til digital kompetanse.  

Når det gjelder arkivtjenesten har vi kommet langt sammenlignet med andre kommuner.  

Tinn kommune var første kommunen i landet som kunne tilby mobil tilpassede 

søknadsskjema på nett som igjen er integrert med kommunens administrative 

saksbehandlersystem. Tinn kommune tilbyr ca. 90 digitale søknadsskjema på kommunens 

hjemmesider som alle er integrert med kommunens administrative saksbehandlersystem.  

 

6.4 Ledelse  
Det skal satses videre på tydelig lederskap. Etiske diskusjoner skal være en naturlig del av 

praksis, der lederne er tydelige og nære med klare forventninger til tjenesteatferd. Dette skal 

bidra til stabilitet. Lederne berømmer nye arbeidsformer og viser stolthet over det en lykkes 

med. Feil læres av, og veiledning er systematisert. Dette er i tråd med den ledelsesfilosofi som 

beskrives i St.mld. nr. 25. Viktig med ledere som har evne og kompetanse til endring og 

omstilling 

I lederavtalen mellom politisk ledelse og Rådmannen er følgende arbeidsgiverpolitiske 

områder prioritert:  

 

 Årlig driftsresultat mellom 1,6 -5 % av budsjettet (4,7 % i 2016 og 3,0 % i 2015)  

Rådmannen pålegges og får mandat til å utforme tiltak for å få styring med 

kommuneøkonomien.  

 Kommunens organisering skal så langt som mulig være oppdatert til enhver tid.  

Nødvendige justeringer og bemanningstilpasninger skal gjennomføres.  

Det skal settes sterkere krav til ledere i Tinn kommune og dette må følges opp 

løpende.  

 Rådmannen skal sørge for en tydelig ledelse av kommunen.  

Kommunens ledere skal ansvarliggjøres på en tydeligere måte med klare lederkrav 

nedfelt i lederavtaler. Kommunalsjefene må følge opp sine ledere. Styringsretten skal 

benyttes i sterkere grad for å få gjennomført beslutninger. Informasjon må ut til alle.  

Kommunikasjonen mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte må bli tettere. 

 Innovasjon og endring.  

Rådmannen skal bidra til at alle ledere har felles forståelse av fakta og situasjon og 

jobber ut i fra dette.  
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Rådmannen skal bidra til at det bygges en kultur hvor endring og innovasjon blir en 

naturlig del av utviklingsverktøyet til kommunen.  

Det ønskes fokus på utvikling og bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen.  

Digitalisering av kommunale tjenester i kommunen skal økes.  

 Fokus på tilstedeværelse og HMS – tilrettelegging for lavest mulig sykefravær (under 

7,5 % eller lavere)  

 Samhandlingen mellom enhetene stimuleres og utvikles for å styrke tjenestetilbudet til 

brukerne  

 Omdømmebygging – snu befolkningsutviklingen og synliggjøre Tinn som det gode 

bosted  

 

Det som er fastsatt i lederavtalen mellom formannskapet og rådmannen blir videreført og 

avtalt i lederavtalene mellom rådmannen (rådmannsteamet) og enhetslederne 

kommunikasjonen mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte må bli tettere (årsmelding 2016) 

Tinn kommune vil gjennom ny strategisk helse- og omsorgsplan fokusere på følgene 

ledelsesprinsipper:  

 Godt og tydelig lederskap; ledere i Tinn kommune oppnår resultater, tenker helhetlig 

og setter spor ved å være tydelig, utviklingsorienterte og støttende.  

 Ledere på alle nivå tar ansvar og utøver sin rolle i tråd med felles verdier og mål, 

innenfor fastsatte rammer.  

 Ledere har en sentral betydning som rollemodeller og kulturbærere. Samtidig skal 

lederrollen ivareta behovet for styring og struktur, med å etablere en tydelig 

ansvarsfordeling, gode rutiner og åpen organisasjon.  

 Relasjons- og endringskompetanse er vesentlig for å kunne inneha lederrollen. 

Utviklings- og innovasjonsperspektivet må ivaretas i samspill med medarbeidere og 

deres tillitsvalgte.  

 Gode evner innenfor samarbeid, innovasjon og utvikling.  

Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne, samarbeid, innovasjonsevne og 

god kommunikasjon. 

 

6.5 Samarbeid med andre og konkurransedyktig opplæringsarena 
Integreringsplan sier at kommunen skal bidra med å tilby praksisplasser for språktrening, og 

eller bidra med arbeidstrening for innbyggere som har utfordringer med å få innpass på 

arbeidsmarkedet.  

Vi skal samarbeide mot høyskole og grunnutdanning på en slik måte at vi oppfattes som et 

godt opplæringssted for studenter og lærlinger. Dette vil bli en investering for å beholde flinke 

ansatte og kunne rekruttere nye ved behov.  
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6.6 Nye arbeidsmetoder og etablering av ulike fagteam  
Kompetanseutfordringen er stor i forhold til økende utfordringer med for eksempel demens, 

kols, diabetes i befolkningen. Det bør etableres ulike fagteam som skal bidra til 

saksbehandling, utredning og oppfølging av tjenestemottakere i ulike livsfaser og etter 

individuelle behov.  

For å sikre en fremtidsrettet helse- og omsorgstjenesten er det avgjørende med faglig 

omstilling hvor det legges vekt på endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og 

tilnærminger på ny måte. Det er særlig viktig å legge vekt på tidlig innsats, aktivisering, 

rehabilitering, miljøarbeid og veiledning av pårørende og frivillige.  

 

6.7 Frivillige, nærmiljøet, pårørende og friske eldre  
Samtidig med at antallet brukere av pleie -og omsorgstjenestene stiger om noen år, er det en 

stor økning i antall eldre uten behov for pleie -og omsorgstjenester. I denne sammenheng er 

det viktig å styrke nettverket blant de eldre slik at de eldre kan bo lengre hjemme.  

Denne strategien henger godt sammen med sentrale styringssignaler. I regjeringens omsorgs- 

melding er en av hovedstrategiene å satse på partnerskap med familie og lokalsamfunn. Her 

signaliserer regjeringen blant annet at den vil styrke rammevilkårene for frivillig arbeid og 

fortsette opptrappingen av antallet frivilligsentraler.  

Kommunene har fått et hovedansvar for styrkingen av det forebyggende helsearbeidet og for 

de store livsstilssykdommene. Det er lagt opp til at kommunene skal styrke sin samfunns- 

medisinske rolle og kompetanse, og at folkehelsearbeidet skal styrkes.  

Å sitte alene fører til ensomhet og fremskynder aldring. Det er derfor viktig å satse på å 

etablere møtepunkter og treffsteder som gjerne kan være koblet til fysisk aktivisering.  Eldre 

mennesker kan bli isolert når de mister sin livsledsager. Det er viktig med møteplasser og 

sosial aktivitet, og det er viktig med et aktivt lokalmiljø for å unngå fremmedgjøring. Bygging 

av nettverk kan knyttes mot frivillighet og frivilligsentralen som er etablert. Friske 

pensjonister kan for eksempel gjøre innsats i forhold til eldre i intuisjon og i hjemmetjeneste. 

Nettverk med naboer eller andre dannes før man blir eldre. Det er derfor viktig at man ikke 

lager et segregert tilbud bare for de eldre.  

Satsingen bør ikke bare være for de over 67 år, fordi en slik innretning vil gi en stigmatisering 

av både hjelper og bruker. Det viser seg at det er store helsefremmede effekter ved å satse på 

forebyggende arbeid. Helsefremmende arbeid og forebyggende tiltak kan gjøres innen alle 

enhetene ved å arbeide i tråd med folkehelseprogrammet. Eksempler på ulike tiltak kan være:  

 Aktiv mobilisering til egen aktivitet, fysisk og psykisk  

 Ulykkesikring og skadeforebygging i hjem og ute ved blant annet å strø veier, skille 

gående og syklende  

 Aktiv stimulering og bidrag til sosiale møteplasser for eldre og funksjonshemmede 

 Hjelpe friske eldre til frivillig bistand inn i skoler og barnehager  
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Andelen innbyggere i kommunen som ikke mottar helse/omsorgsbistand fra kommunen, er 

relativt stor. Samtidig vil denne andelen trolig øke i takt med befolkningsutviklingen. De 

friske eldre er en betydelig ressurs. Med tanke på den store andelen av innbyggerne i 

kommunen som ikke har behov for omsorgstjenester, bør kommunen være målbevisst i 

rekruttering og samarbeid med frivillige og pårørende. Dette bør imidlertid kun være som en 

støtte til de eksisterende tiltak, og ikke for å overta det offentliges oppgaver.  
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7 Nasjonale føringer, et utvalg, lokale planer 
 

7.1 Lovverket  
Tinn kommunes helse- og omsorgstjenester ytes med hjemmel i lov om kommunale helse -og 

omsorgstjenester. Kommunen er også pliktig til å oppfylle kravene i kvalitetsforskriften, som 

er hjemlet i lov. Avgjørelser om tildeling av de fleste tjenester med hjemmel i disse lovene, 

skal regnes som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Dette gjelder tildeling av 

praktisk bistand og opplæring, omsorgslønn, avlastningstiltak, støttekontakt, plass eller 

tjenester i sykehjem, bolig eller annen boform med heldøgns omsorgstjenester og 

hjemmesykepleie. I tillegg forholder kommunehelsetjenesten seg til blant annet 

folkehelseloven, pasient og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, lov om fastleger, 

helsestasjon mv. 

7.1.1 Gjeldende lover, planer, reformer, meldinger  

Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester 

§ 1-1. Lovens formål, er særlig å;  

forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, 

fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer, 

sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 

sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 

sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den 

enkeltes behov 

sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 

bidra til at ressursene utnyttes best mulig 

 

 

§ 1-2. Lovens virkeområde 

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller 

private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven her. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som er helse- og 

omsorgstjenester etter loven her. 
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Samhandlingsreformen 

 Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og 

omsorgstjenester på en bærekraftig måte. 

 Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og 

brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.  

 Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert 

helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker.   

 Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom 

sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. 

Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det.  

 Folk må få hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom og plager. Dette kan 

være frisklivstilbud som kan hjelpe med å endre kosthold, komme i gang med fysisk 

aktivitet eller stumpe røyken.  

Nasjonal helse- og omsorgsplan 

Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) legger 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. 

Omsorg 2020, Primærhelsemeldingen- nærhet og helhet 

Kommunene har gjennom omsorg 2020 fått et større ansvar til å styrke kvaliteten og 

kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Fokusområder i omsorg 2020 er;  

 Bruker, pasient og pårørende  

 Fokus på fag og kvalitet  

 Konsept for sykehjem og boformer  

 Den nye hjemmetjenesten og hjemmet som arena  

 Innovasjon og teknologi  
 

Forsterket krav til pasientoppfølging, kompetanse- og kvalitet. Demens og omsorgsplan 2020 

retter fokus mot investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger, samt tiltak for 

kompetanse og rekruttering.  

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen  

Gjennom denne reformen legges nye oppgaver til kommunene, hvor fokus er å skape 

pasientens helsetjeneste og som danner grunnlag for det som vil være gjeldene for styrket 

tilbud innenfor habilitering og rehabilitering  
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Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 

Et helsefremmende lokalmiljø preget av trivsel, inkludering, integrering, velvære og gode 

relasjoner er viktig for god folkehelse i befolkningen. Aktiviteter, gode møteplasser og 

kulturtilbud er viktig i et lokalmiljø. Natur og friluftsliv er for mange en kilde til å 

opprettholde god helse. Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 

fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme 

befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og å styrke faktorer 

som bidrar til bedre helse. Et av kjernetrekkene ved folkehelsearbeidet er at det er en 

samfunnsoppgave der alle sektorer og forvaltingsnivåer har et ansvar. I folkehelsearbeidet er 

det fem prinsipper: 

1) utjevning, 2) helse i alt vi gjør, 3) bærekraftig utvikling, 4) føre-var og 5) medvirkning. 

 

God helse skaper mer velferd og bedre livskvalitet for den enkelte, og er en av samfunnets 

viktigeste ressurser. Helsetilstand er et resultat av sammensatte årsaker, fra samfunnsforhold 

og levekår til individuelle risikofaktorer. Positive og negative påvirkningsfaktorer består av 

kjente forhold som virker inn på helsen. Påvirkningsfaktorene representerer stor bredde, og er 

ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø.  

Det vil si at kommunene må planlegge, gjennomføre, evaluere og koordinere tjenestene slik at 

de er i samsvar med krav i lov og forskrift. Kommunens ansvar skal styrkes for forebyggende 

og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer Det vil bli mer kompetansekrevende 

oppgaver, som vil kreve styrket kompetanse og større faglig bredde. Kommunen vil få et økt 

krav om koordinerings -og samhandlingsferdigheter. De nye føringene vil gi kommunene 

økonomiske, faglige og organisatoriske utfordringer i årene fremover. 

St.meld. nr. 25 (2005-2006), Mestring, muligheter og mening  

«Framtidas omsorgsutfordringer og hovedbrukerne av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene står i fokus i denne meldingen. De siste 20 årene har tjenestene 

gjennomgått flere store reformer som har berørt både eldreomsorgen og brukergrupper med 

ulike typer funksjonshemminger. Gjennom Handlingsplan for eldreomsorgen ble det tatt et 

krafttak både for å øke kapasiteten og ruste opp kvaliteten på tjenestetilbudet. Samtidig, i 

kjølvannet av reformen for utviklingshemmede og opptrappingsplanen for psykisk helse, er 

tallet på yngre brukere av de kommunale omsorgstjenestene nær fordoblet de siste ti år. 

Med denne meldingen vil regjeringen gi en oversikt over de framtidige hovedutfordringene og 

fastlegge både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. De nye brukergruppene 

stiller krav til nye arbeidsformer og endret kompetanse, og veksten i tallet på eldre vil kreve 

en betydelig utbygging av tjenestetilbudet. Den største behovsveksten kommer imidlertid først 

om 15-20 år, og regjeringen ser det derfor som spesielt viktig å utnytte perioden fram mot 

2020 til å forberede og gjennomføre en gradvis utbygging av tjenestetilbudet – særlig i 

forhold til utdanning og rekruttering av helse- og sosialpersonell og investeringer i 

bygningsmasse og teknologi. Dette gir muligheter for å gjøre investeringer som både kan 

redusere behovsveksten gjennom forebyggende tiltak og effektivisere driften gjennom et 

langsiktig utviklingsarbeid, med fokus på kompetanse, organisasjon og ledelse. Meldingen 
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konsentrerer seg derfor først og fremst om perioden fram til 2015, men har et tidsperspektiv 

helt fram mot 2050. For å forankre dette historisk trekker meldingen opp utviklingslinjene 50 

år tilbake i tid». 

Leve hele livet 

Reforme «leve hele livet», 2017-2018, er en kvalitetsreform for eldre og har mange konkrete 

løsninger og setter fokus på hva som kan satses videre på, men den har fem hovedpunkter; ha 

et aldersvennlig land, aktivitet og felleskap, ernæring, helsehjelp og sammenheng og helhet i 

tjenestene.  

7.2 Krav til kvalitet  
Myndighetene har de senere årene satset mye på at kommunene skal utvikle kvaliteten i pleie- 

og omsorgstjenestene. Dette kommer frem gjennom stortingsmeldinger, i veiledere, i avtale 

mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet og gjennom kvalitetsforskriften. Kvalitets- 

forskriften er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester.  

Kvalitetsforskriften stiller krav om at kommunene skal ha prosedyrer som kan synliggjøre hva 

de gjør for å dekke tjenestemottakernes grunnleggende behov. Forskriftene skal bidra til å 

sikre at tjenestemottakere får ivaretatt sine grunnleggende behov, og at dette gjøres med 

respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskriftene fremhever 

en del viktige verdier knyttet til at også personer som er avhengige av kommunale tjenester, 

kan ha selvstendig styring av eget liv blant annet gjennom;  

 at tjenestemottakere får dekket sosiale behov, som mulighet til samvær, sosial kontakt, 

felles skap og aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger, og ro og skjermet privatliv 

når det er ønsket  

 at tjenestemottakere får rimelig valgfrihet i forhold til mat, med et variert og 

helsefremmende kosthold  

 at tjenestemottakere med stort behov for hjelp til praktiske gjøremål kan følge en 

normal livs -og døgnrytme, og unngå uønsket sengeopphold  

 at enkelte grupper som har vanskelig for å redegjøre for sine behov, for eksempel 

demente, får tilrettelagte tilbud  

 at alle som har langtidsopphold på institusjon, kan få eget rom  

For å bygge opp under selvstendighetsaspektet skal tjenesten fokusere på den enkeltes egen 

evne til å mestre, samtidig som tjenesten skal gi trygghet for nødvendig hjelp, tilsyn og pleie. 

For mye hjelp er like ille som for lite hjelp.  

 

7.3 Nasjonale utfordringer  
Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates 

til helse -og omsorgstjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som 

involverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjementet 

fra familie og lokal samfunn, organisasjoner og virksomheter. Så langt vi kan se i dag, vil 

utfordringene først og fremst være knyttet til:  
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Nye brukergrupper: Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større 

spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever en annen faglig kompetanse og et 

helhetlig livsløps perspektiv på omsorgstilbudet.  

Aldring: Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av 

kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammen satte 

lidelser. Utfordringenes omfang må likevel ses i lys av at den nye eldre generasjonen har 

bedre helse og mer ressurser – i form av høyere utdanning og bedre økonomi – til å møte og 

mestre alderdommen med.  

Knapphet på tjenesteytere: Som følge av endring er i alderssammensetningen i befolkningen 

skjer det ingen vesentlig økning i tilgangen på arbeidskraft og potensielle, frivillige 

tjenesteytere. En stabil familieomsorg innebærer at det offentlige må ta hele den forventede 

behovsveksten, og forutsetter en lokalt forankret helse- og omsorgstjeneste i et tettere samspill 

med familie, frivillige og lokal samfunn.  

Medisinsk oppfølging: Det er behov for en bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av 

helse- og omsorgstjenesten hjemme hos tjenestemottakere og beboere i sykehjem og 

omsorgsboliger. Dette gjelder spesielt mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, 

demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte tjenestetilbud fra både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse -og omsorgstjenesten.  

Aktiv omsorg: De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og 

kulturelle forhold som de største svakhetene med dagens helse- omsorgstilbud. Dette krever 

større faglig bredde med plass til flere yrkesgrupper, slik at helse- og omsorgstilbudet dekker 

psykososiale behov og kan gis en mer aktiv profil.  

De nasjonale utfordringene som her er beskrevet vil det gjennom denne helse og 

omsorgsplanen bli satt fokus på og muligheter for å gjøre noe med.  

  

Avsluttende ord 
Planen er gjennomført på tre måneder og baserer seg på den forrige helse og omsorgsplanen 

til Tinn kommune noe den bærer preg av, men den viser en retning for Tinn kommune.  

Planen er strategisk og brukes som et styringsverktøy slik at tjenestene til innbyggerne blir de 

beste, riktige og mest effektive tjenestetilbudet. Planen skal rulleres minst hvert fjerde år. 

Planen er sendt til høring til ulike organisasjoner og foreninger. Høringssvar legges ved saken 

som går til politisk behandling. Det har vært inspirerende å jobbe med planen, hvor vi ser 

muligheter og definerer forbedringspunkter i de ulike tjenestene.  
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Tjenesteutvikling 

Overordna mål Tinn kommune skal levere gode og framtidsretta tjenester 

hvor ressursinnsatsen styres i samsvar med demografi og 

behov 

Mål Tinn kommunes tjenester 

skal rettes mot brukernes 

behov. 

 

Ny helse- og omsorgsplan 

skal danne grunnlaget for 

utforming og utbygging 

framtidsretta tjenester. 

Handlingsplaner 

Tiltak 

 

Hvert tjenesteområde 

systematiserer sitt arbeid for 

utvikling av tjenestene. 

Brukerne er en av flere 

viktige premissleverandører 

for utvikling av tjenestene. 

Planen må være 

kunnskapsbasert, realistisk 

og omforent. 

Omsorgstrappen må bygges 

ut etter BEON- prinsippet 

Hvordan måle Brukerundersøkelser 

Dekningsgrader 

Kvalitetsindikatorer  

Brukerundersøkelser 

Dekningsgrader 

Kvalitetsindikatorer 

Status 2016 Kvalitetsindikatorer 

Brukerundersøkelser 

gjennomføres i varierende 

grad.  

Benchmarks blir benyttet 

(Kommunebarometeret, 

Fylkesmannens årlige 

tilstandsrapport mm.) 

Helse- og omsorgsplan er 

påbegynt. Det foreligger 

rapport fra Agenda Kaupang. 

Det er uenighet om hvor og 

hvordan helse- og 

omsorgstjenestene skal 

bygges ut. 

Ambisjon 2021 Det gjennomføres 

systematiske 

brukerundersøkelser på alle 

Tinn kommune er godt i 

gang med å bygge ut helse- 

og omsorgtjenestene som 

http://www.regjeringen.no/
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tjenesteområder. Tinn skal 

være blant de 100 beste 

kommunene i landet i 

nasjonale 

benchmarkinger (kåringer). 

skal møte eldrebølgen fra ca. 

2025. 

 

Resultatmål 2018 Det gjennomføres 

systematiske 

brukerundersøkelser på alle 

tjenesteområder. Tinn skal 

være blant de 25 % beste 

kommunene i landet i 

nasjonale 

benchmarkinger (kåringer) 

Ny helse- og omsorgsplan er 

vedtatt. Det utarbeides 

handlingsplaner for 

gjennomføring. 

Tinn kommuneplan 2017-2029 – samfunnsdelen  
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Vedlegg 1 
Agenda Kaupang, Gjennomgang av helse og omsorgs, november 2016 

Agenda Kaupang, Kvantitativ analyse, Sammenlikning av KOSTRA og data knyttet til helse 

og omsorg, vedlegg til rapport. 

Vedlegg 2 

Samlokalisering, utdrag sak og K-vedtak 5.10.17 

Utdrag fra saken: I 2016 ble det av Agenda Kaupang gjennomført et grundig og omfattende 

analysearbeid av de fleste helse- og omsorgstjenestene. Et av de viktigste funnene er at vi har 

kostbare tjenester, dette bl.a. som en konsekvens av liten grad av samlokalisering. Det å samle 

naturlig samarbeidende tjenester har derfor blitt en viktig premiss for arbeidet med ny helse- 

og omsorgsplan. Å få til dette vil være viktig for å utnytte våre faglige ressurser på best mulig 

måte og samtidig redusere dagens høye kostnader. Når det i denne saken ( 5.10.17) vurderes 

samlokalisering i tre alternativer, ligger det hele tiden til grunn at vi skal samlokalisere. Dette 

er altså et premiss, og vurderinger av de tre alternativene blir vurdert opp mot om vi klarer å 

samlokalisere de tjenester vi ønsker.   

Tjenester på Rjukan som skal samlokaliseres:  

 Legevakt/ø-hjelp  

 Korttid/rehabilitering  

 Langtidsplasser (herunder også demensplasser)  

 Legetjenester  

 Helsestasjon  

 Psykiatritjenesten  

 Fysio- og ergoterapitjenester  

 Hjemmetjenester  

 

Hjemmetjenestene er det imidlertid også et poeng å lokalisere i nærheten av eventuelle 

fremtidige nybygde omsorgsboliger. Lokalisering av hjemmetjenestene utgjør dermed et 

mulig dilemma.  

Full samlokalisering annet sted betyr at vi samler alle tjenestene som nevnt innledningsvis et 

annet sted i kommunen. I dag er det området ved Eldres hus som anses som mest aktuelt. 

Tanken er da å bygge ut dette området på en slik måte at det er mulig å samle alle tjenestene i 

en eller annen form for helsehus, og i tillegg ha plass/mulighet for utbygging av omsorgs-

boliger.  

 

 

Gevinster:  

Med dette alternativet får vi samlet alle de tjenester vi ønsker å samle, inkludert da altså både 

institusjons- og hjemmetjenesten. Dette gjør det mulig å oppnå de fordeler som er lagt inn 

som en forutsetning for en samlokalisering og har således store styrker. Det vil også gjøre det 

lettere å rigge en organisasjon som er godt rustet til å møte utfordringer både på kort og lang 

sikt.  
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En slik tverrfaglig samling av mange fagfolk vil gi muligheten til å utvikle spennende og 

innovative fagmiljøer, noe som vil bety at det vil være attraktivt å jobbe der. Det vil også ha 

betydning for fremtidig rekruttering. Vi vil også disponere uteområder som er godt tilrettelagt 

for å drive aktiv rehabilitering gjennom hele året. I tillegg er det gode muligheter for å utvikle 

uteområdet videre slik at eldre og gamle har gode muligheter for å være fysisk aktive, noe 

som er svært viktig i et rehabiliteringsperspektiv.  

En plassering på «eldres hus-tomta» vil også gjøre det mulig å se for utvidet bruk av 

uteområder og bygninger, en form for flerbrukshus. Dette kan være ulike kultur-

arrangementer, aktiviteter i samhandling med frivillige, skole, barnehager etc. En slik bruk vil 

være et viktig bidrag i å skulle normalisere tilværelsen for brukerne av tjenestene, noe som 

igjen har betydning for den enkeltes fysiske og psykiske helse.  

I tillegg vil det være fullt mulig å bygge på en måte som gjør det mulig å legge til rette for 

samarbeid med andre aktører som STHF eller private. En økt kostnad knyttet til utbygging 

forutsettes da dekket inn gjennom leieinntekter.  

 

Sykepleiedekning:  

Sykepleiedekning er et begrep som beskriver hvor stor andel av de ansatte som er sykepleiere. 

Det finnes ikke noen standard eller norm hvor høy denne andelen bør være, men i mange 

kommuner ligger den på mellom 20-25 prosent. Vi har i Tinn tidligere tatt til orde for at den 

bør ligge mellom 25 og 30 %. I 2014 ble det av Fylkesmannen gjennomført tilsyn ved Eldres 

hus. Et av de forhold kommunen fikk anmerkning på var nettopp sykepleiedekningen. Den 

gangen var den på 17 %. En av de viktige effektene ved å samlokalisere er å kunne benytte 

fag- /personalressurser på best mulig måte.  

Ved å samle tjenestene vil vi kunne oppnå en sykepleiedekning på 30 %. Da er ikke legevakt 

medregnet. Med legevakten inkludert i regnestykket blir sykepleiedekningen på 42 %.  

Sykepleiedekningen på kommunens korttidsavdeling er i dag på snaut 50 %.  

 

Rådmannens vurderinger:  

For å komme videre både med planene for utvikling av kommunens helse- og 

omsorgstjenester og næringsprosjektet Rjukan Medisinske senter må det nå gjøres et valg 

hvor dette skal utvikles.  

Rådmannen mener fortsatt at det ikke er tilrådelig for Tinn kommune å drive sine helse- og 

omsorgtjenester så spredt som i dag – hverken av økonomiske eller faglige grunner.  

Det er derfor liten tvil om at en samlokalisering er et viktig og nødvendig virkemiddel for å 

sikre bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

Rådmannen anbefaler å samlokalisere fremtidige helse- og omsorgstjenester der Eldres hus i 

dag ligger. Samtidig med dette må det igangsettes et arbeid for å vurdere området i forhold til 

bygging av omsorgsboliger. 
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Vedlegg 3 
Innspill fra avdelingene  

Avdelingene har arbeidet med helse- og omsorgsplanen gjennom blant annet disse 

spørsmålene: 

1. Hva skal til for i gi best mulig tjenester på laveste mulig nivå (beon prinsippet)? 

2. Hvordan ser din/deres avdeling ut i fremtiden? 

3. Hva er de største konkrete utfordringer i din/deres avdeling nå? Hva vil være de 

største konkrete utfordringer i fremtiden? 

4. Hvilke behov skal dekkes i fremtiden? Hvordan skiller fremtidens behov seg fra 

dagens behov? 

5. Visjon for Tinn kommune er: «vi skal opp og ut – framover og alltid videre» Hva 

legger du i det med tanke på tjenesteutvikling?  

6. Beskriv den tjenesten du/dere jobber i slik den er nå? 

 

Beskriv den tjenesten du/dere jobber i slik den er nå?   

Alle avdelingene har beskrevet hvordan og på hvilke måte de arbeider med de ulike 

tjenestene og tilbud til innbyggerne.   

 

Beon prinsippet  

Her følger en oppsummering på et annet spørsmål som avdelingene har jobbet med: « Hva 

skal til for i gi best mulig tjenester på laveste mulig nivå, beon prinsippet?»  

 Kjøkken/kafe/dagavd.  være i nærheten av  

 Godt utbygd hjemmetjeneste, forebyggende eldreomsorg og økt frivillighet. 

 Velferdsteknologi 

 Bygging av tilrettelagte boliger/leiligheter og omsorgsboliger med og uten bemanning. 

 Personer med demens kan bo hjemme lengst mulig. 

 Bemannede omsorgsboliger for demente. 

 Vi må samarbeide mer med frivilligheten. 

 Øke aktiviteten i eldresenter og dagavdelinger, og bygge opp aktivitetssenter for de 

som trenger det. 

 Hverdagsrehabilitering/mestring for hjemmeboende.  

 Arbeide forebyggende med Friskliv og mestringstilbud. 

 Ulike fagteam innen kreft, kols, diabetes, og bruk av ambulerende team.  

 Kartlegge funksjon til eldre. 

 Tildelingskriterier og prioriteringer av nye brukere og vurdering av behov for brukere 

i tjenesten.  

 Koordinerende enhet, etablere 
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 Legetjenestene må være lokalisert i befolkningens (pasientenes) nærmiljø, for å gi 

trygghet der man befinner seg. 

 Systematisk oppbygging av laveste trinn i omsorgstrappa.  

 Mobilisere eldre som aktive i eget liv, og tilrettelegging for at den enkelte kan ta 

ansvar for deltakelse og egen helse.  

 Møteplasser/aktivitetsplasser i lokalmiljøene, samt friskliv og mestring, tidlig innsats.  

 Boligplanlegging, transport, nærmiljø, velferdsteknologi, universell utforming,  

turveier mm. kan gjøre det enklere å være aktiv i eget liv.  

 Sosiale møteplasser og mangfold i tiltak for de som står utenfor utdanning og arbeid. 

 Hele tiden evaluere det tilbudet som brukeren/pasienten får.  

 Mer samarbeid mellom avdelinger/enheter, og tettere tverrfaglig samarbeid 

 Tidlig intervensjon 

 Økt samarbeid med institusjon og tildelingskontor 

 Økt kompetanse 

 Omsorgsteknologi  

 Alle nivå i tjenestene på plass 

 

Visjonen, «vi skal opp ut fremover og alltid videre» hva legger avdelingene i det;  

Visjon Tiltak 

Kjøkkenet må opp og ut og frem til brukerne, opp fra 

kjelleren. 

Nybygg 

Kompetanseheving og bruke kompetanse på tvers. Informasjon/opplæring og veiledning av ansatte. 

Jobbe med holdningsendringer. 

Mer fleksibilitet, f.eks ambulerende team, tenke nytt Stadig utvikling, fornying og effektivisering av 

tjenestene.  

Mer differensiert tilbud til demente både i forhold til 

bygningsmessig/bemanning og kompetanse 

Satse på videreutdanning innen psykisk helse.  

 

Velferdsteknologi  

Visjonen  «Være der når det gjelder».  

Riktig hjelp til riktig tid på riktig nivå til riktig tid» 

 

Ta vare på lokalkunnskap 

Informasjon utad om tjenestetilbud (omsorgstrappa) 

for å få forståelse for at det er andre tjenester som kan 

erstatte sykehjemsplasser. 

At vi er mer fleksible, økt kunnskap, og kompetanse 

og tenke på arbeidsglede. Benyttes seg av hospitering 

i andre kommuner.. 

At vi har en personalgruppe som er motiverte for å 

jobbe fremtidsrettet 

Levere en god tjeneste til innbyggerne. Jobbe 

kunnskapsbasert, øke vår kompetanse. Vilje til 

omstilling og utvikling. 

 

Lage gode tydelige planer og føringer for prioritering.  

Ledere må ha tid/ressurser til å jobbe med tjeneste 

utvikling. 

Gjøre mer av det som fungerer bra.  

At vi må holde oss i tråd med utviklingen/ 

forventningene i samfunnet. Ikke bare være fornøyd 

med å gjennomføre/ tilby de lovpålagte krav. Tenke 

fremtidsrettet og være i forkant.   

At man må være villig til endring og tenke nytt. 

Tilegne seg og forankre nye muligheter (digitalisering, 

hverdagsrehabilitering) for å tilpasse behovet. 

Etterstrebe dagens og fremtidens krav 

Mot til å prøve noe nytt 

 

 

 

Holdningsendring 

Mer samarbeid på tvers av avdelinger 

I forhold til Tinn kommunes visjon handler vel det om 

å tilpasse seg i takt med hvordan samfunnet endrer 

seg.  Man må se på bruken av ressurser og være 

fleksibel i forhold til endring av behov i tjenesten. 
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Å ha fokus på å tenke nytt/endring/innovasjon, 

kunnskapsbasert praksis, ta vare på det som fungerer, 

satse på barn og unge, fokus på tidlig innsats, 

helsefremmende og forebyggende arbeid.  Forebygge 

sosiale helseforskjeller. 

 

Strukturert samhandling: 

For eksempel  helse, kultur, frivillighet 

Offentlig/privat og frivillighet 

Nye helsefremmende tiltak i skolen som for eksempel 

skolemat? 

Omstillingsevne, endringsledelse? 

Vi må være i utvikling, være dynamiske og gjøre et 

arbeid som er fremtidsrettet 

Ha fokus på utvikling videre og synliggjøre arbeidet vi 

gjør. Vi kan alltid bli bedre! 

Ansatte må være forberedt på endringer, nye 

arbeidsoppgaver, utfordringer. 

Vi må være i forkant av utviklingen, ikke sistemann i 

køen. 

Mer samarbeid på tvers av avdelinger og enheter 

Budsjetter må ikke hindre samarbeid. 

Organisere slik at naturlige samarbeidspartnere har 

felles budsjett? 

Forutsigbarhet for de som velger videreutdanning.  

Kompetente ledere og ansatte, viser respekt og omsorg 

for pårørende. Er tilpasset brukerens individuelle 

behov, helhetlig menneskesyn, medbestemmelse, 

respekt og verdighet 

Retten til å velge og ta ansvar for eget liv er viktig for 

de som mottar tjenester fra helse og omsorg. Er 

lærende og nyskapende. 

 

Samarbeid 

 Flere felles møter rundt konkrete problemstillinger, tverrfaglige 

 Brukeren i fokus 

 Koordinerende leder for mennesker med funksjonsnedsettelser  

 Kjennskap til alle tilbud i kommunen/kartlegge behov/samkjøring 

 Hverdagsrehabilitering, tenke utskrivning fra den dagen de er  

 Tiltak: Samlokalisering! 

 Samarbeid med fysio – gruppe. Mål: opprettholde funksjoner og mobilitet, fall 

forebygging, balansetrening, forebygge og lindre smerte, velvære.  

 Prosjekt: forebyggende, livsløp for mennesker med spesielle behov. 

 Jobbe med å lage kommunale pasientforløp, konkrete 

 Ambulerende team (kols, kreft) 

 kobling, tildeling – frivillighet 

 helsesøster for eldre, samarbeid med ergo 

 

 

Vedlegg 4 

 

Kommunebarometeret 2017 - helse 

KOMMUNEBAROMETERET. Her er den foreløpige tabellen for helse i 

Kommunebarometeret 2017, hvor tallet indikerer plassering av kommunene i landet. Plass nr. 

1 er toppen av de 426 kommunene i landet.  
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2012 til foreløpige tall 2017 

826 Tinn Telemark 

  

381 168 215 231 217 62 

 

Tall pr. 5.4.2018, 2016,2017 og 2018:  

826 Tinn Telemark 217 92 201 

 

Nøkkeltall Forklaring Kilde 

LEGEDEKNING: Andel 

legeårsverk per 10.000 

innbyggere 

Indikatoren viser legedekningen 

(både kommunalt ansatte og 

privatpraktiserende) til 232 

(forebygging, skole- og 

helsestasjonstjeneste), 233 

(forebyggende arbeid, helse og 

sosial), 241 (diagnose, behandling, 

rehabilitering, 253 (pleie i 

institusjon)og 120 (administrasjon) 

målt i antall beregnede årsverk i 

forhold til antall innbyggere. 

Årsverk beregnes på basis av 

avtalte timeverk i en representativ 

uke ved utgangen av året. 

SSB (Kostra) 

HELSESØSTER: Antall 

årsverk per 10.000 

innbyggere under 5 år 

Data er basert på statistikk fra A-

ordningen. Kommuner som ikke 

står oppgitt med helsesøster får 

blank verdi, da disse sannsynligvis 

leier inn tjenesten fra andre. Tall fra 

Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

PSYKISK 

HELSEARBEID: Antall 

årsverk per 10.000 

innbyggere 

Totalt antall årsverk av psykiatriske 

sykepleiere innen både 

kommunehelsetjeneste og pleie- og 

omsorgstjenester. Data hentes fra 

NAVs Aa-register (stillingsdata) og 

Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). 

Tall fra Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

JORDMOR: Antall 

årsverk per 10.000 fødte 

Data er basert på statistikk fra A-

ordningen. Kommuner som ikke 

står oppgitt med jordmor får blank 

verdi, da disse sannsynligvis leier 

SSB (Kostra) 
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inn tjenesten fra andre. Tall fra 

Kostra (SSB). 

INNLEGGELSER: Antall 

innleggelser på sykehus 

per 1.000 innbyggere 

Antall innleggelser på sykehus, 

målt per 2. tertial 2016. Vi har 

estimert innleggelser for hele året 

for å ha sammenliknbar statistikk 

bakover i tid. Endelige tall kommer 

fra Helsedirektoratet i løpet av 

våren. 

Helsedirektoratet 

SKOLEHELSE: Andel 

barn m fullført 

undersøkelse innen 

utgangen av 1. trinn 

Beregner antall barn med fullført 

helseundersøkelse, målt mot antall 

barn som er 5 og 6 år gamle. I små 

kommuner med veldig stor 

variasjon i disse to årskullene kan 

beregningen bli unøyaktig. Tall fra 

Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

HJEMMEBESØK: Andel 

hjemmebesøk - nyfødte 

innen to uker etter 

hjemkomst 

Noen kommuner teller antall besøk, 

og ikke antall barn som har fått 

besøk. Disse vil framstå for godt i 

statistikken. Alle som har rapportert 

flere besøk enn fødsler, er satt til 

100 prosent i tabellene. Tall fra 

Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

VAKSINE: Andel 2-

åringer som er med i 

vaksinasjonsprogrammet 

Andelen barn som er dekket av 

vaksinasjonsprogrammet. Data 

publiseres av Folkehelseinstituttet. 

Kun data for 2013 til 2015. 

Folkehelseinstituttet, 

kommunehelsestatistikk 

VAKSINE: Andel 9-

åringer som er vaksinert 

mot meslinger 

Andelen av 9-åringer som er 

vaksinert mot meslinger i løpet av 

siste femårsperiode. Data kommer 

fra Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet, 

kommunehelsestatistikk 

MEDISINBRUK: Total 

medisinbruk - per 10.000 

innbyggere 

Publiseres av Folkehelseinstituttet 
Folkehelseinstituttet, 

kommunehelsestatistikk 

FOREBYGGING: Netto 

driftsutgifter forebygging - 

kr per innb - snitt fire år 

Målt i faste 2016-kroner. Tidligere 

år er korrigert med kommual 

deflator. Tallgrunnlag fra Kostra 

(SSB). 

SSB (Kostra) 

 

 

Kommunebarometeret 2017 - pleie og omsorg 
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KOMMUNEBAROMETERET. Her er den foreløpige tabellen for pleie og omsorg i 

Kommunebarometeret 2017. 

2012 til foreløpige tall 2017 

826 Tinn Telemark 109 98 214 221 129 253 322 101 

 

Tall pr. 5.4.2018, 2016, 2017 og 2018:  

826 Tinn Telemark 322 92 36 

 

 

Nøkkeltall Forklaring Kilde 

BEMANNING: Andel ansatte 

med fagutdanning 

Andelen av ansatte (brukerrettete 

årsverk) som har fagutdanning. I 

utgangspunktet vil det være en 

sammenheng mellom kvaliteten som 

leveres i tjenesten, og andelen med 

fagutdanning. Tall publisert i Kostra 

(SSB). 

SSB (Kostra) 

SYKEHJEM: Andel av beboere i 

institusjon totalt med omfattende 

bistandsbehov 

I utgangspunktet bør en høy andel av 

de som bor på institusjon, også ha et 

omfattende behov for tjenester. Tall 

publisert i Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

DEMENTE: Andel plasser til 

demente - mot antall over 80 år 

på sykehjem 

Antall plasser i skjermet enhet, delt 

på antall over 80 år som bor på 

sykehjem. Nasjonale anslag tilsier at 

fire av fem over 80 år på sykehjem, 

har en grad av demens. Tall publisert 

i Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

KORTTIDSPLASSER: Andel 

korttidsplasser av alle totalt 

antall plasser med heldøgns 

omsorg 

Antall plasser som er avsatt til 

tidsavgrenset opphold, målt mot 

antall plasser med heldøgns omsorg 

totalt. Tallene er hentet fra Kostra 

(SSB). 

SSB (Kostra) 

BEMANNING: Tid med lege på 

sykehjem 

Gjennomsnittlig tid med lege per 

beboer på sykehjem, per uke. 
SSB (Kostra) 
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Tallene kommer fra Kostra (SSB). 

BEMANNING: Tid med 

fysioterapeut på sykehjem 

Gjennomsnittlig tid med 

fysioterapeut per beboer på 

sykehjem, per uke. Tallene kommer 

fra Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

ENEROM: Andel brukertilpasset 

enerom på sykehjem med bad/wc 

Andel av plassene på sykehjem som 

er moderne enerom tilsvarende 

dagens husbankstandard. Tall fra 

Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

DAGTILBUD: Antall vedtak om 

dagaktivitet - målt mot andel 

over 80 år som ikke bor på 

institusjon 

Antall vedtak om dagaktivitet, målt 

mot en hovedmålgruppe: De over 80 

år som ikke er på institusjon. Siste 

data er fra 2015. Kilde: 

Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet 

REHABILITERING: Plasser 

avsatt til rehabilitering i 

institusjon per 1.000 innbyggere 

over 67 år 

Antall plasser avsatt til rehabilitering 

på sykehjem, målt mot hvor mange 

innbyggere over 67 år kommunen 

har. Tallene kommer fra Kostra 

(SSB). 

SSB (Kostra) 

PROFIL: Gjennomsnittlig antall 

tildelte timer i uken - 

hjemmesykepleie 

Antall timer av hjemmesykepleie per 

mottaker. Tall kommer fra Kostra 

(SSB). 

SSB (Kostra) 

HJEMMETJENESTE: Andel 

vedtak om hjemmetjenester som 

iversettes innen 15 dager 

Av vedtakene som fattes om å gi 

hjemmetjenester, hvor mange blir 

satt ut i livet innen 15 dager? Målt 

mot totalt antall vedtak, inkludert 

vedtak hvor effektuering ikke er 

registrert. Tall fra Helsedirektoratet, 

siste data er fra 2015. 

Helsedirektoratet 

SAMHANDLING: Antall døgn 

på sykehus for utskrivningsklare 

pasienter - per 10.000 innb. 

Statistikk per 2. tertial 2016. 

Kommunal Rapport har brukt tallene 

per 2. tertial for å beregne anslått 

omfang for hele 2016. Nye tall skal 

foreligge i vår. Kilden er statistikk 

publisert av Helsedirektoratet. Antall 

døgn utskrivningsklare / antall 

innbyggere. NB: Det kan være avvik 

mellom denne statistikken og antall 

døgn kommunen blir fakturert for fra 

helseforetaket. 

Helsedirektoratet 

TRYGGHET: Antall 

trygghetsalarmer - målt som 

Hvor mange trygghetsalarmer er 

registrert i kommunen? Den 
SSB (Kostra) 
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andel av hjemmeboende eldre 

over 80 år 

relevante gruppa å måle mot er 

antallet over 80 år som bor hjemme. 

En feilkilde er at andre kan levere 

trygghetsalarmer uten at det er 

registrert i statistikken. Tall fra 

Kostra (SSB). 

BEMANNING: Årsverk av 

ergoterapeut per 1.000 innb. over 

80 år 

Antall ergoterapeuter i kommunen 

målt mot innbyggere over 80 år. Tall 

fra Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

BEMANNING: Årsverk av 

geriatrisk sykepleier per 1.000 

innb over 80 år 

Antall geriatriske sykepleiere i 

kommunen målt mot innbyggere 

over 80 år. Tall fra Kostra (SSB). 

SSB (Kostra) 

HJEMMETJENESTE: Mottakere 

av matombringing - gruppa over 

80 år som ikke bor på institusjon 

Hvor mange av de over 80 som bor 

hjemme, får mat brakt hjem til seg? 

Tall fra Helsedirektoratet, siste data 

er fra 2015. 

Helsedirektoratet 

FUNKSJONSHEMMETE: 

Andel med funksjonshemminger 

som får bistand til å delta i arbeid 

og studier 

Andel av de som har bedt om 

bistand, som har fått den. De som 

bare delvis har fått innfridd ønsket 

sitt, er ikke med i statistikken. 

Tallene kommer fra 

Helsedirektoratet, siste år med data 

er 2015. 

Helsedirektoratet 

FUNKSJONSHEMMETE: 

Andel med funksjonshemminger 

som får bistand til å delta i 

organisasjonsarbeid - kultur eller 

fritidsaktiviteter 

Andel av de som har bedt om 

bistand, som har fått den. De som 

bare delvis har fått innfridd ønsket 

sitt, er ikke med i statistikken. 

Tallene kommer fra 

Helsedirektoratet, siste år med data 

er 2015. 

Helsedirektoratet 

FUNKSJONSHEMMETE: 

Mottakere av BPA - 

støttekontakt og omsorgslønn per 

1.000 innbyggere 

Samlet gir dette et relativt godt bilde 

på tilbudet til særlig unge 

funksjonshemmete. Tallene er hentet 

fra Kostra (SSB) og lagt sammen. 

Om en person mottar to eller tre av 

disse tjenestene, vil vedkommende 

dermed bli talt flere ganger. 

SSB (Kostra) 

 

 


