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Bakgrunn

De gode løsningene finnes i  

kommuner og helseforetak



Fundamentet for reformen

Dialogmøter

Kunnskaps-
oppsummering

.

Innspill

Meldinger og  
planer
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Reformens fem hovedområder

• Et aldersvennlig samfunn

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng og overganger i tjenesten
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HELSE- OG OMSORGS-
TJENESTER FØR OG ETTER
• 600 av 1100 sykehjemsbeboere i Trondheim  

mottok mindre enn 6 timer hjemmetjenester  
i uken før innleggelse i – til sammenligning  
var gj snt 30 timer hjelp i sykehjemmet  
(Ø.Døhl)

• Siste måned før innleggelse fikk pasienter  
med demens 4 timer hjemmesykepleie og litt  
hjemmehjelp pr uke, og 20 % hadde et  
dagtilbud 1,5-2dg i uka (Vossius 2015)

• Til sammenligning er kostnadene i sykehjem
nå over 1 mill kr pr plass pr år, og timetallet
snart tilsvarende et årsverk i gj.snt

28.september 2016 Omsorgskonferansen 2016 Molde



DET PARADOKSALE (FRA)

• "Pasienten "fjernast" frå dei som kjenner han/ho

best i ein situasjon der pasienten treng dei som

mest" (Jorunn Hov 2015)

- Fra eget hjem og egne fysiske og sosiale omgivelser

- Fra ektefelle, familie og pårørendes omsorg

- Fra egen fastlege og egne hjemmehjelpere og  

hjemmesykepleiere

- Fra dagtilbud (til og med der det ligger i det  

sykehjemmet de flytter til!)

- Fra enkeltvedtak der tjenestetilbudet er beskrevet og  

kan påklages og tjenestebasert egenbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet



DET PARADOKSALE (TIL)

I en situasjon da de er som aller mest sårbare,  

skal de møte det nye og ukjente, og de som skal  

møte dem kjenner dem heller ikke

- Til nytt botilbud og nye ukjente fysiske og  

sosiale omgivelser

- Til nye rutiner og regler, matvaner og atferd

- Til et nytt sett av helse- og sosialpersonell: ny

lege, nye sykepleiere, nye omsorgsarbeidere

mv

- Til ansatte som overtar for pårørende

- Til vedtak om "plass" og vederlagsbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet



PÅRØRENDEHJELP FØR OG ETTER

28.september 2016 Omsorgskonferansen 2016 Molde

Tabell: Gjennomsnittlig tid brukt av pårørende og venner til omsorg  

og pleie av pasient

Fra diagnose På institusjon  

til innleggelse

Symptomdebut  

til diagnose

Uformell hjelp,

timer pr mnd 60 – 85 60 – 160 6.7

Kilde: Corinna Vossius | Geir Selbæk | Arnt Egil Ydstebø | Jurate Saltyte Benth | Geir Godager | Hilde Lurås |  

Sverre Bergh: Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) November 2015. Alderspsykiatrisk  

forskningssenter. Sykehuset Innlandet



OVERGANGEN FRA HJEM TIL SYKEHJEM

Pårørendeomsorg

Helse- og omsorgstjenesten

28.september 2016 Omsorgskonferansen 2016 Molde



Aktivitet og fellesskap

Oppsummert er utfordringene:

• Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, 
endret helsetilstand og funksjonsnivå

• Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og 
behov

• Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov

• Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og 
frivillige/sivilsamfunn

• Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller





Aktivitet og fellesskap

Løsningene

• Gode øyeblikk 

• Tro og liv 

• Generasjonsmøter

• Samfunnskontakt 

• Sambruk og samlokalisering



Mat og måltider

Oppsummert er hovedutfordringene:

• Manglende systematisk oppfølging

• Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene

• Få måltider og for lang nattfaste

• Lite mangfold og valgfrihet

• Lang avstand mellom produksjon og servering





Mat og måltider

Løsningene

• Det gode måltidet 

• Måltidstider

• Valgfrihet og variasjon

• Systematisk ernæringsarbeid

• Kjøkken og kompetanse lokalt 



Helsehjelp

Oppsummert er utfordringene:

• Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging

• Dårlig oversikt over sammensatte behov og problemer

• Lite bruk av fysisk aktivitet og trening

• Manglende bruk av nye behandlingsformer

• Lite systematisk kartlegging og oppfølging av den enkelte



Helsehjelp

Løsningene

• Hverdagsmestring

• Proaktive tjenester 

• Målrettet bruk av fysisk trening

• Miljøbehandling 

• Systematisk kartlegging og oppfølging



Sammenheng i tjenestene

Oppsummert er utfordringene:

• For lite personsentrert tilnærming

• For lite avlastning og støtte til pårørende

• For lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og 
usikkerhet om eller når hjelpen kommer

• For mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i 
kommunene

• For lite kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene



Sammenheng i tjenestene

Løsningene

• Den enkeltes behov 

• Avlastning og støtte til pårørende

• Færre å forholde seg til

• Mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem

• Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus



Tenke nytt

• Vi må tenke nytt hvordan vi

skal planlegge

• Vi må tenke nytt hvordan vi  

jobber for å utvikle tilbud, tiltak  

og tjenester
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Med oppmerksomhet på

• Proaktive og forebyggende tilbud og tjenester

• Bruker, pasient og pårørende

• Samarbeid og samhandling

• Ledelse og systematisk arbeid med

kvalitetsforbedring og pasienttrygghet
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Nasjonalt, regionalt og lokalt

Nasjonalt  
støtteapparat

• Faglig støtte og bistand

• Spre faglig kunnskap

• Veiledningsmateriell

• Måleverktøy

• Følgeforskning

Regionalt
støtteapparat

• Mobilisere og engasjere

• Spre kunnskap
• Støtte og veiledning til

av lokalt planarbeid

• Dialogmøter og nettverk

Kommune

• Kartlegge

• Planlegge

• Gjennomføre

• Evaluere



FASER

▪ Fase 1
2019

Fase 2
2019-20

Fase 3
2021-23

Fase 4
2023

• Informasjon
• Spredning
• Oppstart

• Gjennomføring
• Implementering
• Rapportering

• Kartlegging
• Planlegging
• Beslutninger

• Evaluering
• Forbedring
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Det nasjonale støtteapparatet

• Helsedirektorat

• KS

• Senter for omsorgsforskning
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Følgeevaluering og måling av
resultater

• Reformen skal evalueres gjennom følgeevaluering i et  

utvalg kommuner.

• Nasjonalt støtteapparat skal bidra til å utvikle måleverktøy  

som synliggjør resultater og gevinster i reformperioden.
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