


Kartlegge kompetansebehovet i de ulike avdelinger/tjenester og se helhetlig på hva behovet 

er for å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse for å yte likeverdig, nødvendig helsehjelp.

Kompetansen brukes på den mest hensiktsmessige måten
Økonomisk gevinst ved å beholde og rekruttere verdifullt nøkkelpersonell

Reduserer bruk av kostnadskrevende vikarer fra bemanningsbyrå

Reduserer kostbare rekrutteringsprosesser ved høy turnover 

Tiltaket vil også ha positive effekter med hensyn til økt kvalitet og pasientsikkerhet

Brukerne får tilgang på tilstrekkelig og rett kompetanse på rett nivå



Organisatorisk endring ved Drammen helsehus avdeling 5

Innsparing 1 100 000 

Innsparing 1,5 årsverk 

Drammen helsehus reduserer med en avdelingslederstilling, innsparing 1 årsverk

Merkantile ressurser reduseres med 0,5 årsverk ved naturlig avgang

Effektivitet og kvalitet er godt ivaretatt



Målretting og dimensjonering av spesialiserte 
behandlingsplasser

Utnytte høy kompetanse til avansert behandling 

2,0 mill

Sikrer og samler nødvendig kompetanse til avansert behandling, noe som vil gi økt kvalitet og effekt av 
behandlingen

Stabile fagmiljøer som er attraktive å jobbe i og redusere kostnadskrevende rekrutteringsprosesser

Det vil med stor sannsynlighet føre til mindre innleie av personell og økonomisk gevinst som følge av 
dette

Tiltaket vil også gi behandlingsmessige, kompetansehevende og medisinsk faglige gevinster.



Systematisk tverrfaglig kartlegging av eldre 
med høy risiko for funksjonsfall

Et strukturert samarbeid mellom aktivitet og rehabilitering, helsefremmende tjenester og fastlegetjenesten 
for å avdekke funksjonssvikt på et tidlig tidspunkt hos pasientgruppen som er definert etter nasjonale 
kriterier som skrøpelige eldre.

Dette er personer med dokumentert høy risiko for betydelig nedsatt funksjon, og de koster samfunnet tre 
ganger så mye som de som på fagspråket kalles robuste eldre.

Forskningen sier at forebygging er mulig og relativt effektivt desto tidligere i overgangsfasene man starter

Innsparing vil være i hjemmetjenester og institusjon, ikke kostnadsberegnet.



• Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse
Innsparing 2 900 000

• Organisatorisk endring Drammen helsehus
Innsparing 1 100 000

• Målretting og dimensjonering av spesialiserte behandlingsplasser
Innsparing 2 000 000

• Systematisk tverrfaglig kartlegging av eldre med høy risiko for funksjonsfall


