
Forslag til ny helse – og 

omsorgsplan

”Aktive helse – og 
omsorgstjenester i Fauske fram 

mot år 2020”



Vi står ved et veivalg:

Hvordan vil vi at framtidens helse – og 

omsorgstjenester skal være?

Hvordan ser framtiden ut?



Hvordan lese denne planen:

• Forslag – åpen for justeringer

• Langsiktig perspektiv

• Overordnet plan med verdivalg om framtid

• Planen krever ytterligere involvering av:

– Brukere og pårørende

– Ansatte 

– Politikere



Morgendagens brukere:

• Stadig flere yngre brukere

• Brukere med bedre inntektsforhold

• Økt utdanningsnivå

• Brukere med større mangfold i forhold til 

kulturell bakgrunn

• Brukere som vil kreve å delta mer aktivt i 

utformingen av tjenestene 

 Krav om  individuelle tjenester/kjøp av 

tjenester



”Morgendagens eldre vil stille mer 

krav og være mindre beskjedne 

enn dagens eldre er.  De vil i noe 

større grad ønske seg en 

tilværelse der de kan bruke sine 

evner, vise hva de kan, og der de 

kan gjøre nye ting og bestemme 

selv.  Men først og fremst vil de 

være mindre konforme og mindre 

tradisjonelle – de vil i mindre grad 

innordne seg tradisjonelle 

normer”. ( St. meld. 25 )
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Sentrale føringer:

St. meld.25(- 05/06):”Mestring, muligheter 

og mening – Framtidas omsorgsutfordringer”

Nye brukergrupper

Økt antall eldre

Knapphet på omsorgsytere

Behov for bedre medisinsk oppfølging

Aktiv omsorg



Demensplan 2015  - ” Den gode dagen”

- Bedre tilpassede botilbud

- Dagaktivitetstilbud

- Økt kompetanse og kunnskap 



Stortingsmelding 47 ( 08/09): ”Rett 

behandling - på rett sted  - til rett tid” –

juni 09  ”Samhandlingsreformen

Kan føre til endringer på følgende 

områder:

Finansiering i forhold til spes. Helse-

tjenesten

Kommunesamarbeid

Kompetansekrav



Andre forhold av betydning:

Utvikling av demens ( økt antall brukere, 

nye behandlingsmetoder  mm)

Rusmisbruk

Medisinsk – teknologisk utvikling

Livsstil-sykdommer



Dagens situasjon for helse – og 

omsorgstjenester i Fauske:

- Høy ressursbruk

- Stor kostnadsvekst de siste årene

- Har flere brukere totalt sett

- Høy andel brukere i institusjon – stort 

press på institusjonstjenester

- Høy kostnad pr. bruker i institusjon

- Lav kostnad pr. bruker i hjemmetjeneste



”Dersom kommunens tilbud av korttidsopphold er for knapp, bør kommunen 

vurdere om det er faglig og økonomisk fornuftig å satse sterkere på 

hjemmetjenesten, og gjennom dette redusere behovet for langtidsopphold i 

sykehjem. Enkelte undersøkelser og forsøk indikerer at 

hjemmetjenesteorienterte kommuner driver mer effektivt enn 

institusjonsorienterte kommuner, uten at omsorgstilbudet blir dårligere.”

( St.meld. 25 )



Planprosess:

Strukturanalyse av Kostratall – april 2008

Statusrapport av p/o i Fauske : Aug. 08

Studietur til Stjørdal, Hurum og Os – nov.  

- 08



4 arbeidsgrupper m/ ansatte: april – juni 09

1. Forvaltning, tjenestetildeling og rettsikkerhet

2. Kommunehelsereformen og sykehjemmets framtidige 

funksjon

3. Tjenestekjeden – hjemmetjenester/institusjonstjenester –

samordning og balanse

4.    Arbeidstidsordning



Prosjektgruppe:

Jobbet fra sept. – des. 2009 med selve 

plandokumentet

Hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og NSF

Hovedvernombud

Brukerrepresentanter fra Eldreråd og fra 

pårørende

En representant fra hver arbeidsgruppe



Satsningsområder fram mot år 2020

1.  En god folkehelse

2.  Gode rehabiliterings – og habiliteringstilbud

3.  En aktiv helse- og omsorgstjeneste basert på hjemmebasert omsorg

4.  God demensomsorg

5.  Sykehjem med fokus på behandling

6.  Boliger med trygghet for omsorgstjenester hele døgnet

7.  En personalpolitikk som rekrutterer, utvikler og beholder ansatte

8.  God organisering, forvaltning og ledelse

9.  Partnerskap med familie og lokalsamfunn



Slik vil vi ha det:

Bygge boliger til demente med tilrettelagte 

inne/uteareal

Styrke mulighet for avlastning og bruk av 

korttidsplasser

Styrke aktivitetstilbud – ”innhold i 

hverdagen”. 



- Bygge opp hjemmetjeneste og redusere 

antall langtidsplasser i institusjon

- Styrke det medisinske behandlingstilbudet 

på institusjon

- Opprette brukerkontor/tildeling av tjenester 

etter BEON-prinsippet



Bort med LEON – Inn med BEON

BEON står for:

Beste Effektive OmsorgsNivå

BEON-prinsippet i praksis:



Helse  - og 

omsorgstrappa

Dårligere helse /funksjonsnivå 

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Fysisk aktivitet, ernæring og sosialt fellesskap

Miljø/aktivitetstilbud

Miljøarbeid rus, psykiatri, utviklingshemmede

Praktisk bistand og trygghetsalarm

Hjemmesykepleie, dagtilbud, 

Tilrettelagte boliger  m/amb. bemanning

Avlastning i bolig

Korttidsopphold/avlastning i 

Sykehjem. Omsorgsbolig

Bolig med heldøgns

bemanning

Langtidsplass 

ved Fauske 

Sykehjem

Tjenester / 

aktivitet



Aktive helse – og omsorgstjenester i Fauske 

fram mot år 2020:

Overordnet strategisk plan med et 

langsiktig perspektiv

Detaljerte planer i forhold til de konkrete 

tiltak må utformes 

Omstillingsperiode for helse – og 

omsorgstjenestene  fram mot 2015



Involverings- og beslutningsplan

Involvering og beslutning Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12

Plan klar for utsending (hjemmesiden) 20. 1.

Sende ut til arbeidstakerorganisasjon 20.1.

Svar fra arbeidstakerorganisasjon 5. 2.

Møter med enhetene x x x

Åpent møte kinosal 2.2.

Saksframlegg ferdig 11.2.

Eldreråd - ex.  Møte 25. 2.

Kom.råd for funksjonshemmede - ex. Møte 1.3.

AMU - ex. Møte 2. 3.

Driftsutvalg 3. 3.

Partsammensatt utvalg 8. 3.

K-styre 25. 3.



Personalmøter

Enhet Dato Kl Sted Ansvarlig (Rådmann)

Hjemmetjenesten (NV) 25.jan.10 1430 Kantina Helsetunet Per Gunnar Pedersen

Hjemmetjenesten (SØ) 25.jan.10 1430 Kantina Helsetunet Per Gunnar Pedersen

Sagatun (Sulis) 28.jan.10 1400 Spisesal Sagatun Frank Bernhardsen

Helsetunet 1 01.feb.10 1400 Kantina Helsetunet Per Gunnar Pedersen

Helse 04.feb.10 1400 Kantina adm bygget Per Gunnar Pedersen

Helsetunet 2 08.feb.10 1400 Kantina Helsetunet Ragnar Pettersen

Moveien Pavilijong 09.feb.10 1400 Kantina Helsetunet Per Gunnar Pedersen

Miljø og habilitering 11.feb.10 1300 Kantina Helsetunet Frank Bernhardsen



Tilbakemelding gis til:

Tlf: 75600600 (servicetorget)

E-post: omsorgsplan@fauske.kommune.no

mailto:omsorgsplan@fauske.kommune.no

