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___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalg for helse og sosial

Møtedato
09.03.2010

Saksnr.
HS-10/6

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM UTVIDELSE DRIFTSTILSKUDD FOR
FYSIOTERAPEUT
Hovedutvalgets vedtak:
Driftstilskuddet for Margit Aaby Flatin økes fra 75 til 100 prosent for hele 2010.
Dekning: Budsjettet for 2010 justeres ved at kr 70.000,- overføres fra tjeneste 12541
ansvar 352 hjemmetjenester til tjeneste 12411 fysioterapitjenester.
Saken avgjøres av: Hovedutvalget for helse og sosial
Vedlegg:
• Arkivsaksnr 09/876 Søknad om utvidelse driftstilskudd for fysioterapeut.

Saksutredning
Konklusjon:
Det legges fram to alternative forslag til vedtak. Budsjettet til Helse og sosial har pr. dag
en kjent underbudsjettering i budsjettet for 2010 på 2,3 millioner kroner som må dekkes
opp. Vi vil til neste møte legge fram en plan om hvordan dette kan dekkes opp. I tillegg
har Helse og sosial et merforbruk i 2009 som skal dekkes opp. En kan si at
underdekningen er så stor at 70.000 kroner fra eller til ikke spiller noen rolle. Men
underdekningen er så stor innen Helse og sosial at dette kan ikke Sigdal kommune skyve
foran seg lenger. Det eneste vi veit om 2011 er at kommunen vil få mindre inntekter som
følge av kommunen får færre innbyggere.
En utvidelse av driftstilskuddet fra 75 til 100 prosent i 2010 for Margit Aaby Flatin kan
finansiere med økt andel brukerbetaling/egenandel i hjemmesykepleien. Det vil gi en
positiv effekt på det økte presset på fysioterapitjenesten i bygda. Dette vil forhåpentligvis
bidra til å redusere ventelistene, og i alle fall holde de nede. Dette medfører en
omprioritering av de tiltakene vi har rangert utenfor den vedtatte økonomiske rammen.
Styrking av driftstilskuddet er prioritert som nr. 7 av i alt 12 tiltak som mangler
finansiering innenfor sektoren. Forslaget til finansiering vil redusere muligheten til
innleie av vikar i 40 dager i hjemmetjenesten.
Bakgrunn:
I møtet i hovedutvalget for helse og sosial den 19.01.10, ble denne saken sendt tilbake for
bedre saksbehandling. Hovedutvalget besluttet at Margit Aaby Flatin skulle innvilges 100
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prosent driftstilskudd for januar og februar 2010. Hovedutvalget ønsker at administrasjonen
skal gi et bedre grunnlag for å vurdere utvidelse av driftstilskudd til og med desember 2010.
Vurdering:
Kommunen har vært, og er fortsatt i en sparesituasjon. Innenfor virksomhetene Sigdalsheimen
og hjemmetjenestene har aktivitetsnivået i realiteten blitt redusert i forhold til 2008 og siste
halvår 2007 hvor det ble gitt ekstrabevilgning til eldreomsorgen og tillatelse til å styre mot et
merforbruk som følge av ekstrainnleie. Oppgavene for kommunen har imidlertid økt, blant
annet på grunn av at 2. linjetjenesten (sykehusene) sender pasienter tilbake til kommunene
tidligere enn før. I tillegg har barnevern hatt en opphopning av saker som de fortsatt ikke har
hatt budsjettdekning, til tross for at barnevern er styrket gjennom budsjettet. Totalt har Helse
og sosial et merforbruk på 3 millioner kroner i 2009 som skal dekkes inn.
Planområdet Helse og sosial har en prioriteringsliste der tiltakene utenfor budsjettrammen er
listet opp.
Prioritering av tiltak utenfor budsjettrammen for 2009. (Utdrag fra møtebok):
1. Økt bemanning ved rehabiliteringsavdelingen og dementavdelingen ved
Sigdalsheimen. Mangler budsjettdekning i 2009 på kr 1.550.000.
2. Økte ressurser til støttekontakter og gruppevis oppfølging kr 260.000.
3. Styrking av hjemmetjenestene med kompetanse og ressurser til å følge opp
utfordringer innen psykiatri/rus med ett årsverk til avdeling for psykiatri og
0,5 årsverk miljøarbeider til dagsenteret for psykiatri 1 million kroner.
4. Bokollektiv for demente 5 millioner kroner.
5. Økt bemanning på fysio-/ergoterapiavdelingen kr 250.000.
6. Besette stillingen som Helse og sosialsjef kr 700.000.
Vi har nå hatt en ny gjennomgang og har kommet fram til følgende oppdaterte
prioriteringsliste.
Prioritering av tiltak utenfor budsjettrammen for 2010:
1. Barnevern. Tjenesteområdet har vært underbudsjettert,
og dette må dekkes inn.
Kr 1 000 000,-.
2. Tjenester for funksjonshemmede. Ny bruker kommer inn.
Denne har et vedtak som krever en ytterligere utvidelse av
stillingshjemmel på 40 prosent i 2010, og 70 prosent i 2011.
Denne kostnaden ligger der allerede, men udekket i
budsjettet for 2010.
Kr 500 000,-.
3. Vedlikehold. strøm og brensel Sigdalsheimen, har gjennom flere år
vært underbudsjettert. Kostnaden ligger der allerede
og er underbudsjettert for 2010.
Kr 400 000,4. Legetjenester: Tjenesteområdet har vært underbudsjettert
gjennom flere år. Det fikk en økning på
budsjettrammen for 2010, men dette står ikke i forhold til
kostnadene som påløper tjenesteområdet. Kostnaden ligger
der allerede og er ikke i tilstrekkelig grad blitt økt i budsjettet for
2010.
Kr 400 000,5. Økt bemanning ved rehabiliteringsavdelingen og
dementavdelingen ved Sigdalsheimen. Mangler
budsjettdekning i 2010.
Kr 1 800 000,SIDE:
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6. Lindrende enhet, bemanning. Mangler budsjettdekning i 2010.
Kr 3 000 000,7. Øke driftstilskuddhjemmel fysioterapi.
Mangler budsjettdekning i 2010
Kr 70 000,8. Styrking av fagutvikling og saksbehandler fagstilling i Helse og sosial
herunder også koordinering mot andre fagmiljøer (NAV, politi, mv).
Mangler budsjettdekning i 2010.
Kr 500 000,9. Øke bemanningen i hjemmetjenesten/fast bemanning
i omsorgsboligene.
Kr 500 000,10. Økt bemanning på fysio-/ergoterapiavdelingen.
Kr 300 000,11. Styrking av hjemmetjenestene med kompetanse og
ressurser til å følge opp utfordringer innen psykiatri/rus
med ett årsverk til avdeling for psykiatri og 0,5 årsverk
miljøarbeider til dagsenteret for psykiatri.
Kr 1 000 000,12. Bokollektiv for demente, bemanning.
Kr 5 500 000,Bakteppet er at Sigdal kommune er underlagt strenge og vanskelige prioriteringer der en
prioritering av noe går ut over noe annet, og alle er gode og viktige oppgaver eller tiltak. I
vedtatt budsjett er det mer eller mindre bevist underbudsjettering på 2,3 millioner kroner (De 4
første tiltakene i listen ovenfor). Utgifter og forpliktelser som kommunen veit kommer i 2010
må dekkes inn før en setter i gang med nye tiltak.
Fysioterapi.
Det er et faktum at man dessverre har ventelister for å få fysioterapi i Sigdal i dag. Sigdal
Fysikalske sier at for tiden er disse på 4 uker. Ventelistene svinger en del, men de har generelt
sett vært lenger enn det fysioterapeutene mener er akseptabel venteliste. En akseptabel
venteliste er behandling innen 14 dager fra henvisning. Ventelistene har ført til noe
prioritering. Her er det de nyopererte som får prioritet, ettersom behandling etter operasjon kan
være avgjørende for effekten av operasjonen. Fysioterapeutene opplever det samme som de
øvrige aktørene innenfor helse og sosial, at nyopererte som tidligere ble sendt til
rehabiliteringsinstitusjoner nå blir sendt direkte hjem fra sykehusene og som da må få
behandling selv om det ikke er ledige timer. Dette fører nødvendigvis til et økt press på
tjenesten.
Driftstilskudd fysioterapi må også vurderes opp mot øvrige prioriterte tiltak. Økt driftstilskudd
fra 75 prosent til 100 prosent er imidlertid en liten post i forhold til de andre postene på lista,
for et helt år vil det beløpe seg til 73 200,-.
Fysioterapi som forebygging har en ubestridt effekt, og ved å øke driftstilskuddet vil man
kunne se effekt av dette i form av reduserte ventelister. Raskere behandling vil kunne minske
belastningen på andre områder innen helse og sosial. Margit Aaby Flatin har i tillegg hatt en
motivasjon for arbeidet utover det driftstilskuddet har tilsagt. Det er positivt for Sigdal at
denne motivasjonen opprettholdes og at vi har engasjerte medarbeidere som yter sitt beste
innenfor sitt fagfelt.
Mulig finansiering:
En mulig finansieringskilde vil være tjenesteområdet hjemmetjenester (12541) og
ansvarsområde hjemmehjelp (352). Vi forventer økte inntekter her etter at satsene ble økt fra
og med 2010. Dette var tenkt å kunne brukes til å leie inn vikar ved sykdom i
hjemmesykepleien. Dette vil bety at det er 40 arbeidsdager som man ikke kan leie inn vikar
SIDE:
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for. Dette gir seg utslag i redusert aktivitet. Vi viser også til saksutredningen for ”Budsjett
2010 og økonomiplan med handlingsprogram 2010-2013”, under avsnittene som gjelder
Sigdalsheimen og hjemmetjenesten, der man understreker at rammene ikke tillater vikarinnleie
i henhold til behov, med redusert aktivitet som konsekvens.
Rådmannens legger fram to alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Driftstilskuddet for Margit Aaby Flatin økes fra 75 til 100 prosent som vedtatt av
Hovedutvalget for Helse og sosial. Økningen dekkes innenfor vedtatt budsjettramme.
Alternativ 2:
Driftstilskuddet for Margit Aaby Flatin økes fra 75 til 100 prosent for hele 2010. Dekning:
Budsjettet for 2010 justeres ved at kr 70.000,- overføres fra tjeneste 12541 ansvar 352
hjemmetjenester til tjeneste 12411 fysioterapitjenester.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 6/10 den 09.03.2010
Behandling:
Alternativ 2 vedtatt mot en stemme.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11.03.2010
Kjell Tore Finnerud
Møtesekretær
Kopi: Margit Aaby Flatin, 3350 Prestfoss
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Hovedutvalg for helse og sosial
Arkivsaknr.: 10/267-2
Løpenr.:
1654/10
Arkivnr.:
040 H40
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Eldrerådet
Hovedutvalg for helse og sosial
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Møtedato
09.03.2010
09.03.2010

Saksnr.
EL-10/7
HS-10/7

10.03.2010

RFF-10/4

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: OMSORGSBOLIGER I EGGEDAL OG PRESTFOSS
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Rådmannen legger saken fram til drøfting. Forslag til utbygging legges inn i budsjettet
for 2011.
Administrasjonen utarbeider skisser i henhold til foreslått utbygging i Prestfoss og
Eggedal til møte i august.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg: Ingen
Følgende veiledere legges fram på kommunehuset og i møtet:
HB-7.F.17
HB-8.C.8
HB-8.B.18

Saksutredning
Konklusjon.
Det legges fram 2 konkrete byggeprosjekter til drøfting. Et i svært nær tilknytning til
Sigdalsheimen, og et i direkte tilknytning til Eggedal Eldresenter.
I Prestfoss foreslås det å sanere de to sørligste aldersboligene vest for Sigdalsheimen, eller
flere om arealbehovet tilsier dette. Bofelleskapet bygges for 8 boliger, hver i størrelsesorden
55-57 kvadratmeter. Bofellesskapet bygges med fellesareal og baseareal for stasjonær
betjening.
I Eggedal foreslås det å bygge om den gamle delen på Eldresenteret til større og mer
funksjonelle boenheter og at det bygges et nytt bofellesskap for 8 nye boliger med tilhørende
fellesareal og baseareal for stasjonær betjening.
Overslag viser at boligene vil være selvfinansierende om utleieprisen ligger et sted mellom
6000 og 7000 kroner. Dette er ikke vesentlig høyere enn dagens utleiepriser.

SIDE:

28

Sak 7/10
Fra Regjeringens demensplan: ”Alt som bygges og moderniseres med finansiering gjennom
Husbankens nye tilskuddsordning til sykehjem og omsorgsboliger bør tilpasses mennesker
med demens”. Dette anbefales også av Husbanken. Bygges det for demente så bygges det for
alle. Dette er også hovedbudskapet for nevnte byggeprosjekter i Sigdal.
Ved å bygge for demente, vil vi ikke bare øke kapasiteten generelt på omsorgsboliger, men vi
vil kunne stå rustet bygningsmessig slik at vi etter hvert kan tilby en verdig løsning til en
gruppe som per dags dato står uten reelt omsorgsboligtilbud.
Bakgrunn.
Utgangspunktet for denne drøftingen er saken som ble lagt fram for hovedutvalget for helse
og sosial i januar 2010 (sak HS-1/10, saksframlegg 09/1481) Hovedutvalget ønsker at
administrasjonen ser nærmere på muligheter for å bygge omsorgsboliger i Prestfoss sentrum
og i Eggedal. Hovedutvalget ønsker mer konkrete planer om hvordan dette kan gjøres.

Dagens tilbud på omsorgsboliger.
Antall boliger
Sigdal kommune har i dag 64 boliger som er definert som omsorgsbolig, der pleie- og
omsorgstjenesten er de som tildeler bolig ut fra en totalvurdering av hver enkelt søker. Av
disse er det 45 som er med bemanning og 19 uten bemanning.
I tillegg til de 64 boligene er det 14 utleieboliger som er bygd med tilskudd, men som ikke er
øremerket bestemte grupper. De skal primært tildeles sosialt vanskeligstilte eller flyktninger,
men når man ikke har hatt etterspørsel på dette grunnlaget (det vil si vedtak fra NAV), har
kommunen leid ut til andre, uten særskilte behov, for at de ikke skal stå ubebodd. Dette dreier
seg i hovedsak om kommunalt ansatte. I tillegg til tidligere nevnte boliger disponerer
kommunen 21 boliger, disse er ikke bygd med tilskudd og disponeres etter kommunens
retningslinjer. Totalt disponerer Sigdal kommune 99 boliger av ulik størrelse og standard.

Fordelingen av boliger er som følger:
Boliger med bemanning:
Prestfosstun ved Sigdalsheimen: 17 boliger
Bjørkealleen: 5 boliger
Thorrudbygget: 2 boliger
Eggedal Eldresenter: 21 boliger.
Boliger uten bemanning.
Aldersboliger i Prestfoss består av 6 småhus ved Sigdalsheimen. I tillegg er det 2 leiligheter i
underetasjen av Tannklinikken og ”Norboligen”: Totalt 9 boliger
Sigdal borettslag (Kommunen har tildelingsrett, men eier kun én): 10 boliger
Prestfoss borettslag: 4 boliger (kommunal tildeling, men ikke via pleie- og omsorgstjenesten).
Røde vertikaldelte utleieleiligheter (Nerstad, Flata, Eggedal): Til sammen 10 stk (kommunal
tildeling, men ikke via pleie- og omsorgstjenesten).
De øvrige 21 boligene som ikke er bygd med tilskudd ligger i Prestfoss-området. Disse blir
ikke omtalt videre i denne saken.
SIDE:
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Generelt om dagens omsorgsboliger (utdrag fra sak HS-1/10, saksframlegg 09/1481):
Boligene i Prestfosstunet og ved Eldresenteret representerer et omsorgsnivå mellom eget hjem
og sykehjemsplass. Boligene er etterspurte da det er en trygghet at de er bemannet med en
pleier på dag og kveld (det er ikke stasjonær bemanning på natt men tilsyn ved behov fra
ambulerende personell). I tillegg har Prestfosstunet den fordelen at det ligger i umiddelbar
nærhet til Sigdalsheimen og tjenestetilbudet der.
Etterspørselen etter bolig på Eldresenteret har etter utvidelsen i 2000 svart godt til tilbudet og
fram til den senere tid, bortsett fra en svikt i 2004 og 2005 hvor flere leiligheter sto ledige over
tid. Alle boligene har vært utleid fra august 2006, og slik er også situasjonen pr i dag.
Omsorgsboligene i Prestfoss er i hovedsak tilpasset en person pr bolig. Det går an å få inn en
ekstra seng på soverommene, men da blir det svært trangt, og det blir svært liten plass til
hjelpemidler. Den største begrensningen for at et par skal bo i boligene er soverommet, men
det er heller ikke tilfredsstillende plass i stue, kjøkken eller bad, hvis begge to trenger
plasskrevende hjelpemidler, eksempelvis rullestol/rullator.
I Eggedal er det i den ”gamle” delen på Eldresenteret 9 boliger uten eget soverom. To av
boligene i den gamle delen er tilpasset par, mens de øvrige er svært små og kun tilpasset én
person. Den nye delen med egne soverom teller 10 boliger. Disse er i hovedsak tilpasset en
person, men det går an å få inn par, men det er ingen fullgod løsning. Pr i dag bor det et
ektepar i denne delen av Eldresenteret.
Boligene uten eget soverom er ikke populære blant søkerne. Om man får tildelt denne type
bolig, ønsker man fortsatt å stå på venteliste til bolig med eget soverom. Disse boligene møter
derfor ikke dagens krav til standard.
Omsorgsbolig til personer med demens.
Per i dag har vi ikke omsorgsboligtilbud for personer med demens i Sigdal. Ingen av dagens
omsorgsboliger er tilpasset denne gruppens behov for tilsyn og organisering. Med dagens
eldrebølge er dette er udekket behov.
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Oversikt over fordeling og størrelse på omsorgsboligene:
Kommentar til tabell: Boligkomplekser har blitt splittet opp i tabellen der dette har vært
Bolig

Sted

Type bolig

Bemann
et

Prestfosstun

Prestfoss

Omsorgsbolig

Prestfosstun

Prestfoss

Bjørkealleen

Ub
em
ann
et

Felles
areal

Antall
boliger i
boligko
mplekse
t

Størrelse (cirka)
kvadratmeter
(innvendige mål
inklusive
innvendige boder)

Husleie
pr mnd

Ja

Ja, 55
kvm

15

8,3x7 (58,1), ingen
bod

6118,-

Omsorgsbolig

Ja

Ja, se
over

2

62 (ingen bod)

6418,-

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

Ja, 58
kvm

3

53

3141,-

Bjørkealleen (uten
fellesareal)

Prestfoss

Omsorgsbolig

2

73

3492,-

Thorrud-bygg

Prestfoss

Omsorgsbolig

2

Bolig 1: 63

5100,-

Ja
25 kvm
baseare
al

Bolig 2: 73

Aldersboliger

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

6

7,2x7,5 (54) inkl
liten bod

3259,-

Underetg.
Tannklinikk

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

2

8x7 (56) inkl bod

3025,-

Nor-bolig

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

1

14,1x7,15 inkl bod
(100)

3958,-

Sigdal borettslag

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

7

6,55x8,4 (55)inkl
bod

Sigdal borettslag

Prestfoss

Omsorgsbolig

Ja

3

63

Prestfoss borettslag

Prestfoss

Utleiebolig

Ja

4

70

Røde vertikaldelte

Prestfoss

Utleiebolig

Ja

4

70

Røde vertikaldelte

Nerstad

Utleiebolig

Ja

4

70

Røde vertikaldelte

Eggedal

Utleiebolig

Ja

2

70

Eggedal eldresenter
(gammel del)

Eggedal

Omsorgsbolig

9

25

2559

Eggedal eldresenter
(gammel del)

Eggedal

Ja, se
over

2

Den ene er 65

3840

Eggedal eldresenter
(ny del)

Eggedal

Omsorgsbolig

Ja

Ja, se
over

8

55

6118

Eggedal eldresenter
(ny del)

Eggedal

Omsorgsbolig

Ja

Ja, se
over

2

63

6418

Ja

Ja

6229,-

100
kvm
Omsorgsbolig

Ja

Den andre er 58

hensiktsmessig for prisoversikt eller størrelse på bolig.
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Som det kom fram av hovedutvalgets sak HS-1/10 (saksframlegg 09/1481 spørreundersøkelse
omsorgsboliger november 2009), er dagens boliger på ca 55 kvadratmeter svært egnet for en
bruker. Men om det flytter inn par, blir de i minste laget, spesielt hvis begge må bruke
hjelpemidler, så som rullestol eller gåstol. Boligene under 55 kvadratmeter er ikke populære
for dagens søkere og beboere. For øvrig er de bemannede boligene mer populære blant dagens
søkere enn de ubemannede.

Ventelister.
Omsorgsboliger i Prestfoss med bemanning.
Det står i dag 17 stk på venteliste, der ca 11 ville flyttet inn i dag om det var ledige plasser, av
disse 11, er det ett ektepar.
Omsorgsboliger i Prestfoss uten bemanning.
Det står i dag totalt 6 stk på venteliste, der kun 1 er aktuell i dag, men denne vil ha 2 soverom.
Omsorgsboliger i Eggedal med bemanning.
Det står i dag totalt 8 stk på venteliste, der 6 stk ville flyttet inn umiddelbart (3 ektepar).
Omsorgsboliger tilpasset demente med stasjonær bemanning.
Dette tilbudet finnes per i dag ikke i Sigdal kommune.
Pleie og omsorgstjenesten vet at det er et udekket behov blant dagens tjenestemottakere, og
for så vidt blant de som står på venteliste, om omsorgsbolig for demente. I tillegg er det
”mørketall” blant personer med demens. Vi har åpenbare grunner til å tro at ikke alle i denne
gruppen har svart på undersøkelsen.
Utleieleilighetene som kommunen tildeler (14 + 21stk) uten bemanning:
Her er 13 boliger leid ut til målgruppa; herav 10 stk til vanskeligstilte og 3 stk til flyktninger,
de øvrige er leid ut til kommunalt ansatte. Det er for tiden 2 ledige boliger og 1 ledig hybel.

Dekningsgrad for omsorgsboliger.
Aldersframskriving.
Utdrag fra ”Sigdal kommune: Budsjett og handlingsplan 2010-2013”.
Framskriving av folkemengden med aldersfordeling:
Folkemengden 1. januar etter alder pr. 1. januar i Sigdal kommune 2008-2030
År
I alt Alder
0-5
6-15 16-66 67-79 80-89 Over
år
år
år
år
år
90 år
2008 3524
233
424
2255 343
229
40
2015 3561
223
440
2273 417
165
43
2020 3607
242
428
2235 508
150
44
2030 3734
252
451
2204 556
235
36
Kilde: SSB MMMM Middel nasjonal vekst
Det vises til budsjett og handlingsplan for 2010 for beskrivelse av framskriving av
folkemengden i Sigdal. Denne viser at antall personer over 80 år vil bli redusert fra 2010 til
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2020. Antallet personer mellom 67 og 80 år vil øke. Den store eldrebølgen kommer først etter
2025 i Sigdal.
Sigdal er i dag inne i en eldrebølge med stor andel av de eldste eldre.
De eldste eldre (80+) utgjør i dag 7,6 prosent av Sigdals befolkning. Vi har en
omsorgsboligdekning på 24 prosent basert på denne gruppen over 80 år.
I SSB (Statistisk Sentralbyrå) framskriving for Sigdal i 2015, vil de eldste eldre (80+) utgjøre
5,8 prosent av befolkningen. I framskrivningen for 2020, vil de eldste eldre (80+) utgjøre 5,4
prosent av befolkningen. I framskrivning for 2025, vil de eldste eldre (80+) utgjøre 7,2
prosent.
I tidligere handlingsplaner innen eldreomsorgen (Stortingsmelding nr 31) har man definert
kommuner med mindre enn 25 prosent dekning som lav, mens en dekning på mellom 25 og
30 prosent som middels dekning. Høy dekning er definert til å ligge mellom 30 og 40 prosent.
Merk at dette gjelder beregning der både institusjon og omsorgsbolig er medregnet. Når man
regner på denne måten har Sigdal i dag dekning mellom 30 og 40 prosent. Dette ser ut som en
god dekning, men man må ha i mente at omsorgsboligtilbudet er med minimal bemanning,
dermed er det totale tilbudet ikke så godt som det i første øyeblikk kan se ut som, spesielt
med tanke på demente som har behov for tilsyn.

Grupper
Erfaring tilsier at man i utgangspunktet ikke bør blande de yngre og de eldre brukerne i
samme bofellesskap. I tillegg er det erfaringsmessig ei heller heldig å lage bofellesskaper for
personer med psykiske lidelser eller rusproblemer. Her vil man heller satse på å få disse
integrert i samfunnet. For denne gruppen ønsker man derfor å benytte enkeltboliger på en slik
måte at man i størst mulig grad unngår stigmatisering av beboerne. Imidlertid er det også
behov for boliger med personalbase også her, eksempelvis for personer med utagerende
adferd. For yngre med funksjonshemming kan tilbud med boliger tilknyttet baseareal og
fellesareal være positivt sosialt sett og også kapasitetseffektivt for betjeningen.

Eldre
I spørreundersøkelsen som ble utført i oktober/november 2009, var det i all hovedsak de eldre
som besvarte dette, og det er vel også denne gruppen de utvalgene og rådene som har
kommentert saken har hatt i mente når de ønsker konkret utredning. Evalueringen av
spørreundersøkelsen (09/1481) ga mange svar på hva denne gruppen ønsker seg.
De ønsker seg en bolig som en del av et bofellesskap der i alle fall en del av boligene er store
nok til å kunne huse par. Det bør inkludere fellesareal for beboere og baseareal for betjening.
De fleste ønsker tilgang til stasjonær bemanning og den tryggheten dette gir. Dette ser vi også
ved at det er størst etterspørsel etter våre bemannede boliger.
Demens
En høy andel av de eldste eldre har en eller annen form for demens, så mange som opptil 7080 prosent. Dagens omsorgsboligtilbud er ikke tilpasset denne gruppen i særlig grad. Dette
gjelder spesielt med tanke på at tilgangen til boligene er lagt i forbindelse med lang korridor,
og det kan være vanskelig å orientere seg. Videre er uteområdene ikke i vesentlig grad
skjermet, det er i dag slik at man enkelt kan komme ut i den øvrige trafikken. Sist men ikke
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minst gjelder dette på bemanningssiden. Hjemmetjenesten er for dårlig utbygd, og det er ikke
tid til å følge opp brukere i ønsket grad.
Boliger for demente krever stasjonær bemanning og vandresløyfer, både inne og ute, slik at en
lett kan orientere seg innenfor de fellesområdene og privatområdene som tilhører boligen. Det
er viktig med en organisering som gjør at de som er demente ikke så lett kommer ut på
“ukjent grunn”. Nye omsorgsboliger bør derfor tilpasses denne gruppen, slik at de kan klare
seg hjemme så lenge som mulig. Dette anbefales også av Husbanken. Bygges det for demente
så bygges det for alle. Fellesområdene tilhørende boligene bør skjermes fra fellesområder for
eksempelvis dagsenterdrift for andre enn beboerne.
Anbefaling fra pleie og omsorgstjenesten:
Pleie og omsorgstjenesten ønsker at man bygger et bofellesskap tilpasset demente, der
boligene er store nok til å handtere sykesenger, og at de er tilpasset rullestolbrukere og
brukere med nedsatt hørsel og syn. Der fleksibilitet med hensyn til utforming er vektlagt,
herunder at det kan være bolig for både enkeltpersoner og par. At enhetene ikke er for store,
det vil si cirka 8 boliger per fellesareal og baseareal.
Enhetene må være tilrettelagt for stasjonær bemanning slik at full pleie kan inngå i tjenesten,
ettersom de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg er dette
kapasitetseffektivt for betjeningen.
Det er også andre grupper av befolkningen der man ser at behovet for omsorgsboliger er
voksende:

Yngre
Denne gruppen er svært sammensatt. Her inngår yngre med funksjonshemming og yngre med
diagnoser og rusproblemer.
Denne gruppen blir omtalt i Stortingsmelding nr 25 som sterkt voksende, under kategorien
”nye brukergrupper”. Gruppen utløser et større spekter av helsemessige og sosiale problemer
som krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet.
For Sigdal har vi i denne sakens anledning gjennomført en vurdering på hvor mange, i tillegg
til de som allerede har fått tildelt bolig, som kommer til å ha behov for bolig i løpet av en tiårs
periode:
Vi antar at det vil komme til 9 stk som har behov for stasjonær heldøgnsbemanning. Dette er
ikke en ensartet gruppe. I tillegg er det 7 stk som vil ha behov for bolig med bistand/tilsyn (i
henhold til definisjonen på omsorgsbolig). Behovet for bolig og oppfølging av yngre brukere
er på ingen måte mindre enn tidligere.
For Bjørkealleen foreligger det allerede skisser for en utbygging for 2 boliger i direkte
tilknytning til dagens bygningsmasse. Denne utbyggingen ligger i retning dagens garasje og
bod, og vil komme ”i konflikt” med denne.
For tjenester under psykiatri og rus er det imidlertid vanskelig å vurdere hvor mange som vil
ha behov for boliger eller tjenester fram i tid. Men det man ser et helt klart behov for, er å
kunne disponere to små hybler. Dette for å kunne bruke disse som treningsboliger for å lære
og å mestre dette med matlaging, økonomi og selvstendighet. Målet er å kunne bli selvstendig
og å kunne fungere i samfunnet generelt. Det å kunne tilby en liten hybel, som et lite og
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oversiktlig utgangspunkt, vil være et godt utgangspunkt i denne læringsprosessen. Botilbudet
er da kun en del av en helhetlig plan for brukeren. Boligen må tilbys med boveiledning og
oppfølging fra psykiatriavdelingen eller lignende.
Gruppen ”yngre” er målgruppen til boligtilskudd (HB 8.B.9) som kan utløse opptil 40%
tilskudd. Men utleieboliger som kommer inn under ordningen med boligtilskudd skal i
utgangspunktet ikke få mer boligtilskudd enn hva de ville fått i investeringstilskudd (HB
8.C.8)
Anbefalingen fra pleie og omsorgstjenesten:
Vi har behov for økt kapasitet i omsorgsboligtilbudet for yngre i årene som kommer. I
omsorgsplan 2015 skal dette inngå i vurderingen for Sigdals behov for tilrettelegging av
tjenester og boliger framover.

Bemanningssituasjonen:
Innenfor budsjettrammene for 2010, er det ikke rom for økning i bemanningen. Dersom man
skulle velge å bygge ut på Eldresenteret, vil man måtte sette inn mer ressurser på personell
ettersom bemanningen her er allerede på grensen av det som er forsvarlig. En ombygging av
den gamle delen på Eldresenteret vil redusere antall boliger her, ettersom de små boenhetene
ville bli erstattet med større funksjonelle boliger. Her er det per i dag en stasjonær pleier som
betjener 21 boliger og som også har det daglige leder- og koordineringsansvar for
Eldresenteret.
I Prestfoss vil en kunne benytte seg av hjemmetjenesten som den er, men om man skulle ha
ytterligere en base med stasjonær bemanning, må man oppbemanne også her. Her er det i dag
en stasjonær pleier som betjener 17 boliger og som har det daglige leder- og
koordineringsansvar for Prestfosstun.
Både for Eldresenteret og Prestfosstun, er det variabelt hvor mye tilsyn og stell beboerne har
behov for og krav på. Dette kan være fra ett tilsyn om dagen til full pleie. Trenden er at
beboerne blir mer pleietrengende enn tidligere. Tilsynet er basert på en individuell vurdering,
på samme måte som for alle andre hjemmeboende i bygda med vedtak om tilsyn fra
hjemmetjenesten.

Boliger og Omsorgsplan 2015.
En av Statens målsetninger er å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av
sykehjemsplasser og omsorgsboliger i tråd med Stortingsmelding 25 ”Mestring, mulighet og
mening” (Omsorgsplan 2015). I denne stortingsmeldingen beskrives de langsiktige
utfordringene for framtidas kommunale omsorgstjenester og angir både strategier og konkrete
tiltak fram til 2015. Omsorgsplan 2015 oppsummerer tiltakene. Ett av tiltakene er det nye
investeringstilskuddet til sykehjem (30 prosent) og omsorgsboliger (20 prosent).

Omsorgsplan 2015 for Sigdal.
Når det gjelder Sigdal, er vi i ferd med å utarbeide vår egen omsorgsplan, her skal våre
utfordringer framover, så vel som velfungerende ordninger og tiltak for å møte fremtidige
krav oppsummeres, og strategi skal legges på bakgrunn av dette. Det som man ser som
utfordringer på landsbasis, eller i byene er ikke nødvendigvis tilfellet i en kommune som
Sigdal. Dette blir et viktig dokument som kan danne grunnlag for velfunderte prioriteringer av
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tiltak på tvers av virksomheter og ikke minst, basert på langsiktige vurderinger. Det skal settes
inn tiltak når det er nødvendig sett i forhold til øvrige behov. Utfordringene skal analyseres
grundig slik at de tiltakene som gir best mulig effekt blir satt i verk.

Omsorgsbolig i Husbanken (HB-8.C.8).
Definisjonen for omsorgsbolig er Husbankens definisjon, ettersom det er den definisjonen
Husbanken legger til grunn for å søke om investeringstilskudd og grunnlån som utløser
muligheten for å bygge for Sigdal kommune.
”Dette er omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester,
uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.”
Med ”heldøgns helse- og sosialtjenester” menes her personer som trenger tjenester på ulike
tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over
tid.

Hvilke andre føringer setter Husbanken for investeringsstøtten? (HB8.C.8/HB-7.F.17)
•

Kommunal tildelingsrett.
Kommunen har tildelingsrett, det vil si det er kommunen som bestemmer, ut i fra en
helhetlig og faglig vurdering, hvem som skal få bo i boligen.

•

Krav til utforming av omsorgsboligen:
o Generelle bokvaliteter: God beliggenhet, funksjonelle og arealeffektive
planløsninger, gode lysforhold, gode uterom, mv.
o Arbeidsplass: Tas høyde for at boligene skal være arena for omfattende og
sammensatt helsefaglig tjenesteyting i minst 20 år framover.
o Fleksibilitet: Boligene skal kunne nyttiggjøres av ulike målgrupper med behov
for heldøgns helse- og sosialtjenester.
o Miljø og energi og Universell utforming: Energieffektive løsninger er påkrevd.
Skal baseres på prinsippene om Universell utforming (se veileder)
o Skal oppfylle kravene i brannklasse 6.
o Det skal installeres sprinkleranlegg.

Generelt vedr utforming:
Fra Regjeringens demensplan: ”Alt som bygges og moderniseres med finansiering
gjennom Husbankens nye tilskuddsordning til sykehjem og omsorgsboliger bør tilpasses
mennesker med demens”
Utdrag fra HB-7.F.17: vedrørende utearealer, bygninger og boformer.

Utearealer (Husbanken, HB-7.F.17):
Gangadkomster og gangveier bør føres utenom parkeringsplasser og gi enkle og direkte
forbindelser mellom boligene og veiene rundt.
Tilgjengelighet for alle er vektlagt.
Inngangspartiet bør ha en sentral plassering. Boliger og halvoffentlige funksjoner skal være
adskilt.
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Utearealene skal være egnet for brukergruppen. Utformingen må sikre mulighet for
oppholdsarealer med både sol og skygge, mulighet for å kunne bevege seg innen området og
mulighet for diverse aktiviteter.
Utforming som stimulerer sansene, og innbyr til aktiviteter og bruk i uteområdene er vektlagt
(Sansehage).

Selvstendig bolig (Husbanken, HB-7.F.17):
Husbankens minstestandard for ordinære boliger krever i praksis normalt minimum 55
kvadratmeter BRA-K (kapasitetsgivende bruksareal for boligen, se kapittelet ”Forklaringer”
for nærmere forklaring av begrepet). For gode, fullt utstyrte omsorgsboliger er Husbankens
erfaring at det trengs et areal på ca 60 kvadratmeter.
For detaljer innad i boligen vises det til Husbankens veileder HB-7.F.17.
Uteareal: Som hovedregel skal alle omsorgsboliger ha privat terrasse eller balkong på samme
nivå som boligen. Private uteplasser bør skjermes fra fellesarealene.
Til selvstendige boliger er det ikke krav om fellesareal, men det anbefales med tanke på
sosialt samvær og den ekstra kvalitet det tilfører bygget. Toalett i tilknytning til felles
oppholdsarealer bør vurderes. Det bør også opparbeides uteoppholdsplass i tilknytning til
fellesareal.

Fellesskapsbolig (Husbanken, HB-7.F.17):
Fellesskapsboliger er boliger der den private boenheten ikke inneholder alle boligens
funksjoner som Husbankens minstestandard forutsetter. Her er fellesareal nødvendig for å
kompensere for dette. Areal mellom 40 og 55 kvadratmeter BRA-K
For detaljer innad i boligen vises det til Husbankens veileder nr HB-7.F.17

Bokollektiv (Husbanken, HB-7.F.17):
Med bokollektiv forstås en gruppe boliger med noe mindre enheter, med areal under 40
kvadratmeter. Bokollektiv med små private boenheter anbefales bare til personer som trenger
mye omsorg og tilsyn av fast personale, for eksempel aldersdemente. De fleste aktivitetene vil
her foregå i fellesarealene.
Kravene til uteareal for fellesskapsboliger eller bokollektiv er at som hovedregel bør de ha
privat uteareal (balkong, terrasse), men det godtas at utearealet er felles for boliggruppen.
Uansett valg av fellesskapsbolig er det viktig at boliggruppen er klart fysisk avgrenset. En
gruppe private boenheter med tilhørende fellesareal bør ikke bestå av flere enn 8 boenheter.

Serviceareal (Husbanken, HB-7.F.17).
Med serviceareal menes areal knyttet til dem som gir hjelp og service til beboerne.
Personalrom bør plasseres atskilt fra selve boenheten
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Dagtilbud (Husbanken, HB-7.F.17).
Både dagsenter og eldresenter er dagtilbud til eldre som bor hjemme. Slike arealer må
utformes klart atskilt. Disse offentlige arealene kan ikke erstatte bogruppens fellesareal.

Dimensjoneringsgrunnlag (Husbanken, HB-7F.17):
Følgende basiskvaliteter ligger til grunn:
• Universell utforming
• Energi og miljø
• Brannvern
• Tilrettelegge for godt arbeidsmiljø
• Teknologi for trygghet og sikkerhet
Dimensjoneringsgrunnlag for bruk av hjelpemidler og for hjelpere
Se HB-7.F.17 for detaljer rundt dimensjonering.
Noen nøkkeltall(Husbanken, HB-7.F.17):
150 cm minimum snuareal for rullestol.
Seng i pleiestilling: 150 cm fri plass på langsider og ved sengeenden.
Minst 90 cm fri plass på hver side av toalettskål, og 20 cm fra vegg til bakre cisternekant.
Dører må ha en fri døråpning på 90 cm samt fri sideplass.

Markedspris.
Spørreundersøkelsen (09/1481) ga inntrykk av at det var et udekket behov for omsorgsboliger
i bygda. Men den sa ingenting om hvilke leiepriser som er akseptable for denne gruppen.
Dagens leiepriser på omsorgsboliger ligger på mellom kr 2 600 og kr 6 500. Dette er
tydeligvis akseptable priser ettersom man her står med ventelister, og ingen bolig står tom.
Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader (FDV) er inkludert. Herunder strøm og
kommunale avgifter og generelt vedlikehold. Ingen lønnskostnader er inkludert i beregningen
av husleien.

Finansiering
Omsorgsboliger er boliger der beboerne betaler husleie, eventuelt eier boligen selv.
Beboerne kan søke om bostøtte fra Husbanken.
Investeringstilskudd 20 prosent. Øremerket tilskudd til kommuner. (HB 8.B.18)
Tilskuddet beregnes av anleggskostnader inklusive mva. Anleggskostnader er det samme som
prosjektkostnader definert i NS 3453. Oppad begrenset til 417 600 kroner per bolig.
Ved ombygging/utbedring er beregningsgrunnlaget byggekostnadene. Hvis fellesarealet skal
brukes både til eksisterende og nye boliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den
forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger.
For nye omsorgsboliger inngår fellesareal i beregningsgrunnlaget.
Utmåling. (HB-8.C.8)
Forutsetninger:
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Byggekostnader (ombyggingskostnader) per kvadratmeter BRA (Bruksareal): 25 000 kr/kvm
inklusive merverdiavgift.
Størrelse per bolig ca 60 kvadratmeter.
I Sigdal så avdras alle lån over 20 år (kort nedbetalingstid)
Renter og avdrag tilsvarer ca 10% av netto anleggskostnader (høy andel)
Modell for husleieberegning:
Nybygg.
Tomtekostnad + byggekostnad
- Eventuell egenkapital
- Tilskudd
= Netto anleggskostnader (= lånebehovet i prosjektet)
Årskostnad lån (gebyrer, renter og avdrag)
+FDV kostnad (kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold)
= Årsleie
Ombygging og utbedring
Opprinnelig verdi bygg/eiendom
+ombyggingskostnader/utbedringskostnader
-eventuell egenkapital
-tilskudd
= Netto anleggskostnader (=lånebehovet i prosjektet)
Årskostnad lån (gebyrer, renter og avdrag)
+FDV kostnad
= Årsleie
Talleksempel for nybygg:
Byggekostnad inkl mva:
- Tilskudd 20%:
- Merverdiavgift 20%
Netto anleggskostnader:
Årskostnad lån (10% av netto anleggskostnader)
+ FDV kostnad
= Årsleie

1 500 000
300 000
300 000
900 000
90 000
0
90 000

Pr måned: kr 7 500
Vurdering:
Overnevnte regnestykke er kun et overslag. Det gir oss kun en pekepinn på hvilket nivå
husleien kan ligge på. Nedbetalingstiden i Sigdal er kort og man må regne med at boligen har
en verdi også etter 20 år. I tillegg er beregningen av årskostnaden på 10% også relativ høy, det
vil si at vi kan si at de årlige FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) kostnadene er innbakt i
dette. For øvrig er FDV kostnadene relativt lave de første årene etter oppføring. Dersom
kommunen får inn en leiepris per bolig på mellom 6000 og 7000 kr så er dette prosjektet
selvfinansierende, forutsatt at vi får leid ut alle boligene. Dagens prisnivå på de nyeste
boligene på ca 55 kvadratmeter ligger på mellom kr 6000 til 6500 per måned.
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Beboerne kan i tillegg søke om bostøtte for å redusere de månedlige bokostnadene.
Bostøtte (Husbanken):
Hovedregel: Alle over 18 år kan søke om bostøtte. Det er et krav at boligen er helårsbolig og
at den er en selvstendig enhet.
For at en bolig skal kvalifisere til bostøtte, gjelder følgende regler med hensyn til utforming
av boligen: Den private boenheten må ha kjøkken, bad, oppholdsrom, være over 40
kvadratmeter og ha nøytral adkomst. For alders-, uføre- og etterlattepensjonister med inntekt
under minstepensjon pluss 30 prosent, er det ingen krav til boligen, utover at den ikke må
være del av en institusjon.
I Sigdal er øvre grense for boutgifter følgende:
For 1 person: kr 61 000,For 2 personer: kr 64 000,For 3 personer: kr 67 000,For 4 personer: kr 70 000,Hvis noen i husstanden er funksjonshemmet og boligen av denne grunn er spesialtilpasset,
økes boutgiftstaket med kr 3 000,- i forhold til de nevnte satsene.
Egenandel: Alle husstander får trukket kr 15 000,- per år fra boutgiftene som blir tatt med i
beregningen. For de som har inntekter over kr 90 000,- blir det i tillegg trukket 17 prosent av
den inntekten som overstiger kr 90 000,For inntekter over kr 131 000,- kommer i tillegg et trekk som blir regnet av hele inntekten. Se
www.husbanken.no for detaljer.
På Husbankens internettsider er det en bostøttekalkulator, der man kan simulere forskjellige
utgangspunkt som gir forskjellige utslag med hensyn til bostøtte. Her er noen eksempler:

Eksempler med bostøttekalkulatoren:
Bostøtten er beregnet som en månedlig utbetaling. Beløp under kr 300 utbetales ikke.
1. Enslig minstepensjonist, uten formue:
Antall personer i husstanden:

1

Samlet årsinntekt for husstanden:

131000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

131000

Husleie/felleskostnader pr. måned:

6700
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

6700
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Godkjente boutgifter:

5333

Trekk egenandel:

1831

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

2802

Enslig minstepensjonist med kr 500 000 i formue:
Antall personer i husstanden:

1

Samlet årsinntekt for husstanden:

171000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

171000

Husleie/felleskostnader pr. måned:

6700
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

6700

Godkjente boutgifter:

5333

Trekk egenandel:

4108

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

980

Enslig pensjonist med årsinntekt på kr 180 000, ingen formue:
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Antall personer i husstanden:

1

Samlet årsinntekt for husstanden:

180000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

180000

Husleie/felleskostnader pr. måned:

6700
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

6700

Godkjente boutgifter:

5333

Trekk egenandel:

4730

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

482

Enslig pensjonist, med årsinntekt på kr 200 000, ingen formue:
Antall personer i husstanden:

1

Samlet årsinntekt for husstanden:

200000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

200000

Husleie/felleskostnader pr. måned:

6700
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

6700

Godkjente boutgifter:

5333

Trekk egenandel:

6258

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

0

Enslig minstepensjonist med kr 700 000 i formue:
Antall personer i husstanden:

1

Samlet årsinntekt for husstanden:

203000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

203000
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6700

Husleie/felleskostnader pr. måned:

0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

6700

Godkjente boutgifter:

5333

Trekk egenandel:

6505

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

0

Pensjonistektepar med årsinntekt på kr 200 000, ingen formue:
Antall personer i husstanden:

2

Samlet årsinntekt for husstanden:

200000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

181818

Husleie/felleskostnader pr. måned:

7000
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

7000

Godkjente boutgifter:

5583

Trekk egenandel:

4869

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

571

Pensjonistektepar, med årsinntekt på kr 262 000, ingen formue:
Antall personer i husstanden:

2

Samlet årsinntekt for husstanden:

262000

Inntekt lagt til grunn for beregning:

238182

Husleie/felleskostnader pr. måned:

7000
0

Oppvarming pr. måned:
Sum boutgifter pr. måned:

7000
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Godkjente boutgifter:

5583

Trekk egenandel:

9780

Dekningsprosent:

80.0

Beregnet bostøtte beløp pr. måned:

0

Plassering/mulige prosjekter
Politikerne ønsket seg konkrete forslag og også en anbefaling fra pleie og omsorg:
Prestfoss.
Et byggeprosjekt binder opp areal for framtida og når det kommer dit hen at det skal driftes,
krever dette ressurser, både inne og ute.
Pleie og omsorg ønsker et bofellesskap i svært nær tilknytning til Sigdalsheimen. Alternativ 2
i kartskissen til sak 09/1481, er kanskje ikke nært nok. Trange økonomiske rammer gjør at vi
må tenke slik at vi kan utnytte betjening og tilgangen til Sigdalsheimen maksimalt. Dette kan
vi gjøre ved å bygge ut i nær tilknytning til Sigdasheimen. Dagens seks aldersboliger er bygd i
1977 og det har startet en oppussing av disse, men mye gjenstår (det ligger en pengesum
øremerket prosjektet med å fjerne asbesttak i blant annet aldersboligene). De er etterspurte
per i dag, men vil ikke dekke framtidas beboeres krav til standard. Pleie og omsorg foreslår å
sanere de to boligene som ligger sørligst, eventuelt flere om arealbehovet krever det, og bygge
en boligenhet for åtte boliger med tilhørende baseareal og fellesareal. Boligene og
uteområdene må være tilpasset demente. Men man ønsker at boligene skal være fleksible slik
at man kan ta de i bruk selv om man ikke har økonomiske rammer for å øke bemanningen.
Størrelsen på boligene bør være mellom 55 og 57 kvadratmeter. For par bør de være noe
større. Ved å velge denne løsningen er dagens parkeringsplasser og grøntområder mulige
områder for sansehage. Man får på den måten kombinert uteområdene til de som allerede bor
på Sigdalsheimen og Prestfosstun og de nye omsorgsboligene. Parkeringsplassene bør legges
til nordsiden av Sigdalsheimen.
Spørreundersøkelsen ga mulighet til å melde et behov for omsorgsbolig, men ettersom et
fåtall av de som deltatt har blitt vurdert av pleie- og omsorgstjenesten i forhold til behov på et
faglig og helhetlig grunnlag, så vet vi ikke om behovet er reelt i forhold til dette.
Vi foreslår at de som ønsker lettstelt bolig i sentrale strøk, men som ikke kvalifiserer til dette
ut i fra kravet til Husbanken og vurderingen fra pleie- og omsorgstjenesten, får hjelp fra
kommunen for tilrettelegging for privat utbygging.
Eggedal.
Eldresenteret i Eggedal er et svært populært samlingssted og et populært sted å bo.
Boligene i den eldste delen av bygget har imidlertid ikke den standarden og størrelsen som
dagens og framtidas beboere ønsker. Det er heller ikke tilpasset demente da det kan være
vanskelig å orientere seg med lange korridorer og mange inngangsdører. Fellesrommet til
boligene blir i dag også brukt som dagsenter for bygdas eldre. Dette ble i sin tid bygd som
fellesrom for de 9 boligene i den gamle delen av Eldresenteret, så det sier seg selv at
kapasiteten på dette rommet er sprengt.
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Pleie og omsorg ønsker et bofellesskap i nær tilknytning til Eldresenteret.
I Eggedal ønsker pleie og omsorg å bygge om den eksisterende gamle del på Eldresenteret,
denne delen er over 20 år og bærer preg av utdaterthet og en boligstørrelse og utforming som
ikke vil møte framtidas krav. En ombygging av denne delen av Eldresenteret vil redusere
antall boliger. For å oppnå flere omsorgsboliger må man derfor i tillegg til å bygge om, bygge
ut Eldresenteret. Pleie og omsorg ser derfor for seg en ombygging av eksisterende gamle del
slik at man får hevet standarden på eksisterende bygningsmasse og bygging av et nytt
bofellesskap på 8 boliger med tilhørende baseareal og fellesareal, tilpasset demente for å øke
kapasiteten og for å tilpasse bygget i henhold til dagens og framtidens bruk og behov.
Boligene må være fleksible slik at de kan brukes av alle grupper med behov for omsorgsbolig.
Det vil si at hver bolig må være på mellom 55 og 57 kvadratmeter. For par må de være noe
større.
Forslaget til plassering er skissert i kartvedlegget til sak HS-01/10, saksframlegg 09/1481. Her
vil man kunne bygge ut med hensyn til brukere med demens, og ivareta de behovene disse har
med hensyn til organisering og utforming. Fordelen ved å sammenbygge ny boenhet tilpasset
demente sammen med eksisterende eldresenter vil være økt fleksibilitet med å ha to
stasjonære pleiere under samme tak. Dette krever økte ressurser på bemanningssiden.
Boligene kan imidlertid bygges selv om det ikke er stasjonært pleietilbud. Inntil
hjemmetjenesten styrkes, vil det være de ambulerende pleierne i hjemmetjenesten som gir
tilbud i henhold til vedtak.
For å kunne konkretisere ytterligere, også med hensyn til uteområdene, må vi få engasjert en
arkitekt som kan komme opp med skisser for å vise mulighetene og hva som er mest
hensiktsmessig.

Definisjoner
Kapasitetsgivende bruksareal (BRA-K):
Kapasitetsgivende bruksareal (BRA-K) omfatter bruksareal innenfor boligens omsluttende
vegger, med unntak av kjellerplan, loftsplan og sportsbod.
I BRA-K inngår bare bruksareal som har innvendig atkomst fra boligen.
Kapasitetsgivende bruksareal (BRA-K) er den delen av bruksarealet som blir lagt til grunn når
størrelsen på husbanklånet fastsettes. BRA-K benyttes også til å definere boligens standard i
forhold til Husbankens minstestandard.
Brannklasse 6:
Brannklasse 6 innebærer blant annet at det kreves brannalarmkategori 2, som betyr
røykdetektor I rømningsveier, fellesrom, soverom, tekniske rom, kjeller og i andre rom samt
varmedetektor klasse 1 i rømningsveier og i fellesrom.
Universell utforming:
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming sikter mot å
bedre tilgjengeligheten for alle og har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne.
Dette inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og
følsomhet for miljøpåvirkning.
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Universell utforming i bygg: Regjeringens mål er at bolig- og bygningsmassen skal kunne
brukes av alle. Universelt utformet vil si at de aller fleste skal kunne bruke det bygde miljø
uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger.
Reguleres ved LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Kilder
Husbankens veiledere:
HB-7.F.17 Omsorgsboliger og sykehjem. En veileder for lokalisering, organisering og
utforming.
HB-8.C.8 Veileder til retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til
sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
HB-8.B.18 Omsorgsplan 2015 – Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken
til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
HB-9.B.12 Bostøtte
www.husbanken.no

Handlingsplan og økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010, vedtatt av
kommunestyret 18.12.09, for Sigdal kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger saken fram til drøfting. Forslag til utbygging legges inn i budsjettet for
2011.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 7/10 den 09.03.2010
Behandling:
Felles tilleggsforslag:
Administrasjonen utarbeider skisser i henhold til foreslått utbygging i Prestfoss og Eggedal til
møte i august.
Enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11.03.2010
Kjell Tore Finnerud
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Hovedutvalg for helse og sosial
Arkivsaknr.: 10/95-5
Løpenr.:
1655/10
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Kjell Tore Finnerud

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Administrasjonsutvalget
Eldrerådet
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalget for næring og drift
Ungdomsrådet

Møtedato
04.02.2010
09.03.2010

Saksnr.
AD-10/1
EL-10/6

10.03.2010
09.03.2010
10.03.2010
11.03.2010

RFF-10/6
HS-10/8
OK-10/18
ND-10/23
UR-/

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: RULLERING AV KOMMUNENS INFORMASJONSPLAN

Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens
brukere, næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens
informasjonsvirksomhet, vedtatt av kommunestyret 30.10.1997, sendes for kommunens
råd og utvalg i tillegg til kommunes arbeidstakerorganisasjoner for innspill til justering.
Frist for innspill settes til 25. mars.
Utkast til justert informasjonsplan legges fram i administrasjonsutvalg/kommunestyre i
mai.
Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget/kommunestyret
Vedlegg:
• Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens
brukere, næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens
informasjonsvirksomhet vedtatt av kommunestyret 30.10.1997.

Saksutredning
Bakgrunn:
Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens brukere,
næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens informasjonsvirksomhet ble
vedtatt av kommunestyret 30. oktober1997.
Med bakgrunn i en interpellasjon fra Rune Nikolaisen (V) vedtok kommunestyret 18.
desember 2009 følgende:
”Det igangsettes gjennomgang og oppdatering av kommunens informasjonsstrategi med
utgangspunkt i ”Informasjonsplan for kommunen” (vedtatt 30.10.97, KS-sak 75/97). Drøfting
av mål og innhold for kommunens hjemmeside skal vektlegges spesielt i dialog med
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kommunens organisasjon og brukergrupper. Forslag til revidert informasjonsplan med tiltak
og kostnadsberegning legges fram til politisk behandling i god tid før oppstart av
budsjettbehandling 2011.”
Vurdering:
Gjeldende informasjonsplan tar for seg kommunes behov for kommunikasjon med innbyggere,
hyttebrukere, næringsliv, media og alle som måtte ha interesse av kommunen. Planen har også
et tillegg med etiske retningslinjer for kommunens informasjonsvirksomhet.
Planen tar ikke for seg de politiske partienes behov for kommunikasjon med sine velgere. Jeg
kan ikke se at det er hensiktsmessig å legge inn i en informasjonsplan for kommunen.
Det er to vesentlige endringer fra 1997:
• På nitti-tallet hadde vi tre lokalaviser og to lokale radiokanaler i tillegg til NRKBuskerud som dekket kommunen med en aktiv journalistikk. I dag har Bygdeposten
liten konkurranse og dermed er det mindre aktiv oppfølging av Sigdal fra deres side.
• Internett har fått en vesentlig større betydning for kommunens kommunikasjon.
For å trekke flest mulig med utover kommunens egen organisasjon, bør informasjonsplanen
med etiske retningslinjer sendes til alle kommunale råd og utvalg i tillegg til kommunes
arbeidstakerorganisasjoner for innspill. Settes fristen til 25. mars vil vi ha tid til å forberede et
utkast som kan sendes på høring til arbeidstakerorganisasjonene før behandling i
administrasjonsutvalg og kommunestyre i mai.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens brukere,
næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens informasjonsvirksomhet,
vedtatt av kommunestyret 30.10.1997, sendes for kommunens råd og utvalg i tillegg til
kommunes arbeidstakerorganisasjoner for innspill til justering. Frist for innspill settes til 25.
mars.
Utkast til justert informasjonsplan legges fram i administrasjonsutvalg/kommunestyre i mai.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 1/10 den 04.02.2010
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Kommunens informasjonsplan ”Fra informasjon til kommunikasjon med kommunens
brukere, næringsliv og media” med etiske retningslinjer for kommunens
informasjonsvirksomhet, vedtatt av kommunestyret 30.10.1997, sendes for kommunens
råd og utvalg i tillegg til kommunes arbeidstakerorganisasjoner for innspill til justering.
Frist for innspill settes til 25. mars.
Utkast til justert informasjonsplan legges fram i administrasjonsutvalg/kommunestyre i
mai.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 8/10 den 09.03.2010
Behandling:
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Ingen merknader fra Hovedutvalget.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11.03.2010
Kjell Tore Finnerud
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Hovedutvalg for helse og sosial
Arkivsaknr.: 10/270-2
Løpenr.:
1656/10
Arkivnr.:
040 G10
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet

Møtedato
09.03.2010

Saksnr.
HS-10/9

10.03.2010
09.03.2010

RFF-10/3
EL-10/8

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SAMHANDLINGSREFORMEN I SIGDAL
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Den foreløpige saken vedrørende analyse av samhandlingsreformen for Sigdal kommune
tas til orientering. Saken tas opp igjen senere, når Samhandlingsreformen eventuelt er
vedtatt.
Saken avgjøres av: Kommunestyret.
Vedlegg 1: Samhandlingsreformen del 1: sammendrag av hovedtrekkene.
Konklusjon:
Det vil bli et økt press på kommunale helse- og pleie og omsorgstjenester de nærmeste
årene. Det vil bli økt behov for institusjonsplasser, spesielt korttidsplasser. Dette til tross
for at antall eldste eldre går ned en periode i Sigdal før den store eldrebølgen kommer
etter 2025. I tillegg til behov for korttidsplasser til behandling og utredning,
rehabilitering, avlastning og trygghetsplasser er det behov for å bedre tilbudet til Sigdals
innbyggere når det gjelder pleie og omsorg ved livets slutt.
Med en utvidelse av korttidsplasser/lindrende enhet vi Sigdal kommune stå bedre rustet
til å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Målet er å prøve å forhindre
innleggelse i sykehus ved å kunne ivareta nødvendig observasjon, behandling og
rehabilitering her, og å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Dette
krever en betydelig styrking av kommunehelsetjenesten, herunder pleie og
omsorgstjenesten. Det innebærer blant annet at kapasiteten og kompetansen i
sykehjemmene må styrkes for å ivareta observasjon og behandling som i dag medfører
unødige innleggelser i sykehus. Målet med lindrende enhet er å gi pasientene lindrende
pleie og en verdig livsavslutning i sitt nærmiljø og nær sin familie og andre nærpersoner.
Samhandlingsreformen legger opp til en betydelig overføring av ansvar fra
2.linjetjenesten til kommunehelsetjenesten. Hovedbudskapet er at brukerne skal få rett
behandling på rett sted til rett tid. Det legges stor vekt på at brukeren skal få
helsetjenester der de bor, nemlig i kommunene.
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Innsatsen i forhold til eventuelle nye framtidige kommunale oppgaver må settes inn på
en slik måte at de eksisterende og grunnleggende omsorgsoppgavene ikke fortrenges eller
blir nedprioritert av nye oppgaver.
Det forutsetter tilstrekkelig personellressurser, samt kompetanse å drive en faglig
forsvarlig og god lokal omsorgstjeneste. Kommunen (Sigdalsheimen, hjemmetjenesten og
Tjenester til funksjonshemmede) praktiserer allerede etter perspektivet i
samhandlingsreformen og har bygget seg opp god faglig kompetanse.
Sigdalsheimen ligger lenger framme enn mange andre sykehjem og jobber allerede etter
prinsippene i samhandlingsreformen. Den største utfordringen er at det er for få plasser.
For oss er det svært viktig at en samhandlingsreform sikrer at innbyggernes trygghet for
kvalitet på helsetjenester ikke blir forringet, og at kommunene får troverdig finansiering
av nye oppgaver og tjenester.
Saksutredning
Bakgrunn:
I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyremøtet den 18.12.2009 ble det vedtatt
at det skal gjennomføres en analyse av samhandlingsreformen i vår kommune; pkt. 34. ”Det
gjennomføres en analyse vedr. samhandlingsreformen i vår kommune, med forslag til
gjennomføring og hvilke betingelser som må være til stede. Saken legges fram til politisk
behandling i mars, og informasjon i kommunestyret i forbindelse med behandlingen i april
2010.”
Analysen er jobbet fram gjennom en demokratisk prosess med utvidede ledermøter i Helse og
sosialavdelingen med dette som tema. Aktuelle fagpersoner / nøkkelpersonell og tillitsvalgte
har vært med i drøftingene rundt samhandlingsreformen og analysen for Sigdal kommune.
Hver av virksomhetslederne har skrevet sitt bidrag og analyse for sine tjenester og man har
sammenfattet bidragene til et felles dokument. Dokumentet er omfattende, men innholdet i
samhandlingsreformen er omfattende og dyptgripende for helse- og omsorgstjenestene i
kommunen og krever en grundig gjennomgang for å kunne si noe om konsekvenser for Sigdal
og hvordan kommunen eventuelt er rustet til å møte kravene i reformen.

St.meld.nr 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen – rett behandling – på
rett sted – til rett tid.
Samhandling er et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg
imellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en
koordinert og rasjonell måte.
Stortingsmeldingen (samhandlingsreformen) setter fokus på dagens og framtidas helse- og
omsorgsutfordringer. Hovedutfordringene er knyttet både til et pasientperspektiv og et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Stortingsmeldingen bygger på at bedre samhandling bør være
et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder i framtiden. Det understrekes
imidlertid at den sterke satsingen på samhandling ikke skal fjerne oppmerksomheten fra
kvalitets- og utviklingsarbeid som drives av de ulike tjenestedene. Vi må altså ha to tanker i
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hodet samtidig, både ivaretakelse og utvikling av dagens helse- og omsorgstjenester i Sigdal
kommune, og hvordan vi skal møte de nye utfordringene vi står overfor i framtidens
omsorgstjeneste og i direkte sammenheng med samhandlingsreformen.
Stortingsmeldingen er inndelt i tre hoveddeler. I del I, kapitlene 1 til 3, gjennomgås
hovedtrekkene i samhandlingsreformen. I del II, kapittel 4, beskrives omfanget av
samhandlingsproblemene nærmere. Utgangspunktet for kapitlet er at god innsikt og forståelse
av samhandlingsutfordringenes karakter og omfang er avgjørende for å kunne sette inn de
riktige tiltakene. I del III, kapittel 5 til 18, redegjøres det mer utdypende om grunnlaget som
ligger til grunn for departementets vurderinger og forslag, i tillegg til at det redegjøres for
hvordan gjennomføringen av reformen er tenkt og om økonomiske og administrative
konsekvenser.
Gjennomføring av samhandlingsreformen
I løpet av vårsesjonen vil Stortinget få St.meld. nr. 47, samhandlingsreformen til behandling.
Da først kan vi forvente litt tydeligere føringer for hva denne reformen kan representere av
muligheter og utfordringer for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Det man med rimelig
sikkerhet kan si allerede nå, er at hovedlinjene i meldingen er det tverrpolitisk og tverrfaglig
enighet om. Dette gjelder blant annet:
•
•

Fokusering fra behandling til forebygging
Ny kommunerolle
Overføring av oppgaver fra sykehus til kommunen
Nye tjenester i kommunen, forebygging framfor behandling
Et helhetlig pasientforløp
Færre innleggelder, raskere ut til oppfølging i kommunen
Kommunene må samarbeide

Samhandlingsreformen framhever 3 hovedutfordringer:
1. Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte
tjenester
2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true
samfunnets økonomiske bæreevne
Kjernen i samhandlingsreformen er å forsøke å svare på disse tre hovedutfordringene. Det
framheves 5 hovedgrep:
1. Klarere pasientrolle
2. Ny framtidig kommunerolle
3. Etablering av økonomiske insentiver
4. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i størst mulig grad kan bruke sin
spesialiserte kompetanse
5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer
Andre strategiske tiltak:
- Utvikling av IKT systemer i helse- og omsorgssektoren
- Utvikling av forsknings- og utdanningspolitikk
- Samarbeid mellom helsemyndighetene og andre sektorer
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I det følgende oppsummeres de viktigste momentene som uttrykkes i samhandlingsreformen
under hver av de tre hovedutfordringene. Med andre ord hva som fra Regjeringens hold utløser
behovet for en reform. Videre beskrives de nevnte hovedgrepene som skal forsøke å svare på
utfordringene, først ved en beskrivelse av hovedmomentene i samhandlingsreformen. Videre
gis en beskrivelse av hva hovedgrepene vil si for Sigdal kommune, og hvordan kommunen er
rustet til å møte dem, altså selve analysen.

Ad hovedutfordring 1: Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares
ikke godt nok – fragmenterte tjenester.
Samhandlingsreformen:
Mange pasienter og brukere i helse og omsorgstjenesten har behov for koordinerte tjenester i
den forstand at tjenestene leveres fra ulike tjenestesteder og ofte også over en kortere eller
lengre tidsperiode. Vi har et stort og variert tjenestetilbud som er styrt av mange bestemmelser,
men vi har i liten grad systemer som er rettet inn mot pasientens samlede behov. Ansvar og
oppgaver er fordelt på to forvaltningsnivå, kommunene forvalter primærhelsetjenesten og
omsorgstjenestene, og stat/helseforetak forvalter spesialisthelsetjenesten (også kalt 2.
linjetjenesten). De ulike aktørene har i liten grad ansvar for å legge til rette for en god veksling
med andre aktører. Alle måles og belønnes for det de gjør innenfor sin egen ”søyle” og ikke på
tvers. I tillegg er det ulik forståelse av hva som er målet for tjenesten. Spesialisthelsetjenesten
er preget av at målet er medisinsk helbredelse. Kommunehelsetjenesten har derimot større
fokus på pasientens funksjonsnivå og mestringsevne. Dårlige koordinerte tjenester betyr også
dårlig og lite effektiv ressursbruk.
Sigdal:
Man ser også her søyleoppdelingen, men man ligger allikevel godt an i Sigdal i forhold til god
samhandling mellom de ulike aktørene i et pasientforløp. Det er selvsagt alltid rom for
forbedring. Dette gjelder spesielt forebygging. Friskliv, psykiatrien og barnevern er alle aktører
som bør trekkes inn tidligst mulig der dette er et behov.
I Sigdal har man laget arenaer for samhandling, men det man ser her er at oppfølging av
individuelle planer (IP), koordinering mellom virksomheter, 2. linjetjenesten
(sykehus/helseforetak) og andre fagmiljøer er arbeidskrevende, og man har behov for å styrke
dette for å få utført arbeidet i forhold til hensikten.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten beskrives nærmere lenger bak i dokumentet, under
”Krav til ledelse og organisering – konsekvenser for kommunene”.

Ad hovedutfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense
og forebygge sykdom.
Samhandlingsreformen:
Helsetjenesten har sterkt fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å
framme helse og forebygge helseproblemer. Man ønsker nå å vri fokus til forebygging og tidlig
intervensjon, og bygge på et helhetsperspektiv for helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er det
slik at mange pasienter blir behandlet på feil nivå, dvs i sykehus, der tilbudet i stedet kunne
vært gitt på en bedre og mer kostnadseffektiv måte i kommunen.
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Sigdal:
Man har vært tidlig ute i Sigdal med å bygge ut de forebyggende tjenestene, så vi står på de
fleste områder godt beredt for å ta i mot pasienter fra 2 linjetjenesten og på å jobbe
forebyggende i kommunen. Fysioterapi, helsestasjon med folkehelsearbeid og
jordmortjenesten er alle svært kvalifiserte og dedikerte i tjenesten. I Sigdal er utfordringen at
vi har for få institusjonsplasser. Det mest kostnadseffektive grepet her vil være å bygge ut
antall korttidsplasser og plasser for lindrende behandling og herunder frigjøre Sigdalsheimens
rehabiliteringsavdeling til å ta i mot flere rehabiliteringspasienter. Dette er tilbud vi uansett må
komme opp med når behovet dukker opp. Det er også etablert ulike dagsentertilbud i
kommunen som har en viktig forebyggende effekt. Utfordringene til folkehelsearbeidet og
psykiatrien er å bli trukket veksler på i tilstrekkelig grad.

Ad hovedutfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet
gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne
Samhandlingsreformen:
Vi får en annen fordeling mellom de som er i yrkesaktiv alder og de som er pensjonister
framover. Kort sagt vi blir eldre og eldre. De som skal utøve tjenester må derfor få muligheter
til å gjøre dette mer effektivt. Sykdomsbildet endres og blir mer komplekst.

2010

Vi blir eldre og eldre
1 400 000

90 år og eldre

1 200 000
1 000 000

80-89 år

800 000
600 000

67-79 år

400 000
200 000
00
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2010

2020
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2040

2050

Kilde: SSB

Fram mot 2050 vil vi få en betydelig økning i antall eldre, mens andel yrkesaktive i samme
periode ikke vil øke nevneverdig.
- Eldre over 67 år fordobles.
- Personer over 80 økes med 67 prosent fram til 2030 og med 65 prosent fra 2030 til 2050.
- Det blir flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander (Se under).
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- Økning i offentlige utgifter fra 44 prosent av BNP til 55 prosent i 2060. Brutto
nasjonalprodukt (BNP) er definert som verdien av samlet innenlandsk produksjon av ferdige
varer og tjenester, verdsatt til markedspriser, i en gitt periode som et år eller et kvartal.
- Med samme standard på tjenestene som i dag, vil behovet for arbeidskraft fordobles fram til
2050

2010

Sykdomsbildet endrer seg

Diabetes, rus,
kols, overvekt,
kreft, psykiske
lidelser

Infeksjonssykdommer

Hjerteinfarkt

år 1900

1950

2000

2050

Økning i livsstils- og aldersrelaterte sykdommer.
Det har skjedd, og skjer, en dramatisk økning innenfor store sykdomsgrupper, spesielt innenfor
de såkalte livsstilssykdommene:
Kols (lungesykdom): 200 000 nordmenn har kols. Antallet med alvorlig kols er økende; og i
2020 antas kols å være den tredje viktigste dødsårsaken i verdenssammenheng.
Demens: I 2005 var det om lag 66 000 nordmenn med demens. Fram mot 2035 vil dette
antallet dobles. Trolig vil nær halvparten ha behov for plass i sykehjem, det vil si alene ha
behov for 50 prosent flere enn dagens 40 000 sykehjemsplasser.
Diabetes: I 2004 var det om lag 265 000 nordmenn med diabetes. Man har sett en tredobling
av antall personer med type 2-diabetes de siste 30 årene. Diabetes gir økt risiko for
hjerteinfarkt, hjerneslag og amputasjon.
Overvektighet: I dag er halvparten av alle voksne og ett av fem barn i Europa overvektige
(kroppsmasseindeks >25). WHO har erklært at fedmeepidemien er en av
hovedhelseutfordringene i årene som kommer.
Psykisk helse og rus: Det vil være betydelig økende omfang fram mot 2030.
Kreft: I framtiden vil flere få kreft, og flere vil leve lenger med sin kreftsykdom.
Sigdal:
Vi er inne i en eldrebølge allerede, og smaker derfor allerede det som Regjeringen varsler av
demografisk utvikling. Vi er i dag relativt få som er yrkesaktive i forhold til pensjonistene. For
å stå rustet til å møte neste eldrebølge, og det at vi får flere yngre vi må gi tjenester til, ser vi
nødvendigheten av å gjøre en del grep innen helse og sosialsektoren nå.
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Framskriving av folkemengden med aldersfordeling:
Folkemengden 1. januar etter alder pr. 1. januar i Sigdal kommune 2008-2030
År
I alt Alder
0-5
6-15 16-66 67-79 80-89 Over
år
år
år
år
år
90 år
2008 3524
233
424
2255 343
229
40
2015 3561
223
440
2273 417
165
43
242
428
2235 508
150
44
2020 3607
2030 3734
252
451
2204 556
235
36
Kilde: SSB MMMM Middel nasjonal vekst
Det vises til budsjett og handlingsplan for 2010 for beskrivelse av framskriving av
folkemengden i Sigdal. Denne viser at antall personer over 80 år vil bli redusert fra 2010 til
2020. Antallet personer mellom 67 og 80 år vil øke. Den store eldrebølgen kommer først etter
2025 i Sigdal.

Ad Hovedgrep 1 – Klarere pasientrolle og pasientforløp
Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler
av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt
sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov.
Samhandlingsreformen:
Pasienten i sentrum.
Hovedbudskapet i samhandlingsreformen er at pasientforløpsperspektivet skal prege
myndighetenes og tjenestenes arbeide framover. Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til
å sørge for at pasienter med behov koordinerte tjenester får en person som kontaktpunkt i
tjenestene. Helsepolitikken vil fokuseres mer mot befolkningens ansvar for egen helse og
helseutvikling.
Koordinerende enhet
Samhandlingsreformen:
I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet
helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge
for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling
og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste
effektive omsorgsnivå (BEON). Her kan koordinerende enhet være en viktig arena.
Sigdal:
I Sigdal er koordinerende enhet definert med en leder for enheten, og det avholdes brukermøter
etter alder. Utvalg for brukere med sammensatte behov under 18 år og over 18 år som er
sammensatt med noen faste medlemmer, og andre som kalles inn ved behov. Det må jobbes
videre med et tidligere tettere samarbeid med fastlegen og NAV her.
Når det gjelder Sigdalsheimen og hjemmetjenesten er det etablert ukentlige tverrfaglige
inntaksmøter og tiltaksteam som behandler søknader om opphold, omsorgsboliger og øvrige
tjenester.
Brukere med sammensatte behov.
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Det har blitt jobbet mye i Sigdal med å sikre at pasientens/ brukerens behov blir ivaretatt, så
mye er allerede på plass her.
Det er utarbeidet prosedyrer for ansvarsgrupper, og alle brukere i tjenester til
funksjonshemmede som ønsker dette har en slik gruppe sammensatt av de ulike fagpersonene
som er med og yter tjenester til brukeren. I hver ansvarsgruppe er det en utpekt koordinator
som er den som er nærmest brukeren i det daglige, og som skal være brukeren og dennes
pårørendes nærmeste kontaktperson.
Dette vil med samhandlingsreformen bli en lovpålagt plikt.
Det er også utarbeidet prosedyrer for ”individuell plan” (IP). Alle brukere med sammensatte
behov som ønsker dette i virksomheten har utarbeidet en slik plan eller det er satt opp et mål
om når dette skal være på plass (gjelder barn). Planen utarbeides sammen med brukeren.
Dette er tidkrevende arbeid som også krever kontinuerlig oppfølging, i første rekke av
koordinator for planen. Vi ser at det er et økende behov for dette, og at vi ser en stadig økende
mangel av personalressurser til å ivareta dette på en tilfredsstillende måte.
Kommunen har en definert koordinerende enhet for brukere med sammensatte behov. Dette er
et lovpålagt krav. Nærmere om dette under hovedgrep 2.
Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er etablert og sammensatt av
medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner. Det er viktig at dette rådet trekkes med i arbeidet
med struktur- og systemtiltak som er rettet inn mot å utvikle bedre helhetlig pasientforløp.
Når det gjelder samarbeid med spesialisthelsetjenesten så er dette beskrevet nærmere senere i
dokumentet. Et uttalt mål for Vestre Viken HF er at de sammen med kommunene har ansvar
for å utvikle et helhetlig og sammenhengende helsetilbud.
Sigdal deltar for tiden i et prosjekt vedr. helhetlig pasientforløp med Ringerike sykehus.
Sigdal er nå også medlem av Vestregionen og herunder med i et nylig startet prosjekt,
”Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken”. Mål for prosjektet er å ivareta og styrke

Ad. hovedgrep 2 - ny kommunerolle
Samhandlingsreformen:
Et av de mest grunnleggende momenter i reformen er å gi kommunene en ny framtidig rolle.
Det legges til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig
grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med
forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. Et sentralt
poeng i meldingen er at kommunene kan se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de
andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver (eks. skole, barnevern, sosiale
tjenester m.v) En tilrettelegging av tjenestetilbudet som medfører at sykdomsutviklingen
hindres, eller utsettes, er bra både for folks helse og for samfunnets økonomi. Behov bør
identifiseres og tjenester settes inn så tidlig som mulig.
Aktuelle framtidige kommunale oppgaver
I stortingsmeldingen beskrives og drøftes aktuelle oppgaver som kommunene kan gis ansvar
for. Dette er oppgaver som regjeringen vurderer å legge til kommunene. Det vil i vurderingen
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bli lagt stor vekt på i hvilken grad de aktuelle oppgavene kan løses mest effektivt på
kommunalt nivå.
Det gis en beskrivelse og drøftelse av oppgaver som henholdsvis er å betrakte som 1.
oppbygging av eksisterende oppgaver, 2. Utvikling av nye tjenestetilbud og 3. Flytting av
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Hvilke oppgaver, omfanget av disse og tidspunkt for
iverksettelse vil Regjeringen ta stilling til etter at stortingsmeldingen er behandlet av
Stortinget. Oppgavene vil måtte løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig kompetanse er en
av hovednøklene. Det legges opp til et forpliktende avtalesystem mellom kommuner /
samarbeidende kommuner og helseforetak om blant annet oppgavefordeling og samarbeid.
Stortingsmeldingen sier imidlertid at kommunene ikke skal pålegges nye oppgaver uten at det
blir gitt de nødvendige ressursmessige forutsetninger for dette. Etter at meldingen er behandlet
av Stortinget vil det legges fram et høringsnotat som tydeliggjør de framtidige kommunale
oppgavene og ressursbehov. I den grad det skal skje en økt satsing på de kommunale
oppgavene, må dette avklares i de årlige budsjettproposisjoner.
Aktuelle framtidige kommunale oppgaver deles inn i to hovedkategorien; kompetansekrevende
funksjoner og administrasjons- og systemoppgaver:
1. Kompetansekrevende funksjoner, herunder
- Kommunale LMS (Lærings- og mestringstjenester.)
- Tverrfaglige team
- Behandling av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse, også omtalt som
lokalmedisinske sentra og intermediærenheter
2. Administrasjons- og systemarbeid, herunder
- Helseovervåking
- Folkehelsearbeid
- Kommunale planer
- Samarbeidsavtaler med Helseforetak (ved lov)
Videre beskrives følgende tjenester:
Bedre legetjenesten i kommunene
Psykisk helse og rus
Lokal jordmortjeneste

Ad 1. Kompetansekrevende funksjoner
Kommunale LMS (Lærings- og mestringstjenester.):
- tidlig intervensjon ved for eksempel type 2-diabetes, kols, demens og rus.
Samhandlingsreformen:
Mange trenger støtte og veiledning for å hindre at sykdom utvikler seg og/eller for å lære seg å
leve med sykdom og/eller funksjonshemming. Lærings- og mestringssentrene (LMS) tilbyr
dette. Lærings og mestringstilbud er per i dag primært et tilbud som gis i
spesialisthelsetjenesten, men dette er en av oppgavene som vurderes å inngå i tjenestetilbudet i
kommunen. Det er imidlertid en drøfting rundt i hvilken grad dette skal gjøres, og hvordan
spesialisthelsetjenesten skal trekkes med. Eksempler på lærings- og mestringstilbud er kurs i å
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”leve et friskere liv”; helseatferd, veiledning og informasjon, livsstilskurs for
diabetespasienter, oppfølgingskurs - trening for pasienter med slag, andre treningsgrupper med
eller uten fysioterapeut, selvhjelpsgrupper. Tilbudene kan utvikles i fellesskap av fagfolk,
brukere og brukerorganisasjoner.
Sigdal:
Det kan legges til rette for lærings- og mestringstilbud i forbindelse med
rehablititeringsavdelingen på Sigdalsheimen. Det kan være aktuelt å inngå et samarbeid med
folkehelsearbeidet og frisklivssentralen i kommunen i forhold til dette, i tillegg til tilbudene
som allerede er igangsatt.
Tverrfaglige team:
Samhandlingsreformen:
Spesialisthelsetjenesten har i dag etablert tverrfaglige team innen mange fagområder. Disse er i
stor grad brukergruppe/ diagnoseorientert. Formålet med teamene er å bidra til
kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene, forebygge innleggelser og motvirke at
pasienter og pårørende får lang reisevei til sykehus. Det er i dag etablert kommunale
ambulante team knyttet til ulike innsatsområder, blant annet diabetes, demens, forebygging og
lindrende behandling. I det videre arbeidet skal det vurderes å bygge opp flere ambulante
tverrfaglige team i kommunen med et særskilt fokus på med særskilt fokus på kroniske
sykdommer som type 2- diabetes, kols, demens, rehabilitering, habilitering, lindrende
behandling, psykisk helse og rus. Mulig organisatorisk plassering for slike team kan være
lokalmedisinske enheter som nevnt nedenfor. Nødvendig befolkningsgrunnlag for slike team
vil avhenge av spesialiseringsgrad.
Sigdal:
I virksomhet for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten er det som nevnt et tverrfaglig
rehabiliteringsutvalg og omsorgsutvalg (inntaksmøte) for tildeling av sykehjemsplasser, både
langtids, korttids og dagplasser, samt dagsenterplass og omsorgsboliger. Det er også et
tverrfaglig tiltaksteam for tildeling av hjemmetjenester. Her fordeles oppgaver og ansvar for
den enkelte bruker og utredning av de enkelte søknader, og det gjøres en helhetlig
behovsvurdering. Dette gjøres også i nært samarbeid / i dialog med sykehusene dersom
brukerne er meldt derfra. Videre er det opprettet et demensteam i Sigdal med ansvar for
utredning av kognitiv svikt / demens og som gir anbefalinger om aktuelle og riktige
omsorgstjenester for den enkelte. En ser positivt på mulighetene for å opprette flere team i
kommunen innenfor de foreslåtte områdene kols, forebygging og lindrende behandling. Det
ville være naturlig å knytte disse opp mot Sigdalsheimen ved rehabiliteringsavdelingen og ved
en eventuell ny korttids-/ lindrende enhet på Sigdalsheimen (se nedenfor) og dra veksler på
personalet der. Det vil bli å videreutvikle en praksis vi allerede har med utpekte
kontaktpersoner for visse brukergrupper- / diagnoser. Det vil imidlertid kreve noe
bemanningsøkning og selvsagt kompetanseheving. Regjeringen viser imidlertid til at
spesialisthelsetjenesten fortsatt skal ha plikt til å sikre veiledning og kompetanseoverføringen
mellom tjenestenivåene.
Behandling av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse, også omtalt som
lokalmedisinske sentra og intermediærenheter.
- behandling av eksempelvis pasienter med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrende
behandling, forverring av kols, infeksjoner, ernæringssvikt, medikamentjusteringer,
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-

personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i stedet for innleggelse i
sykehus.
observasjon for å avklare behovet for innleggelse i sykehus
etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem.

Samhandlingsreformen:
Det er anslått at mange pasienter blir behandlet på feil nivå, dvs. i sykehus, der tilbudet i stedet
kunne vært gitt på en bedre og mer kostnadseffektiv måte i kommunen. Terskelen mellom det
kommunale tilbudet og sykehusbehandling har blitt for høy. Resultatet er blant annet at en del
pasienter blir klassifisert som utskrivningsklare, men blir liggende i sykehus i påvente av
kommunale tilbud. Andre pasienter havner unødvendig på sykehus selv med enklere
medisinske tilstander fordi det ikke finnes tilbud i kommunen som er tilpasset det behovet de
har. Slike tilbud som nevnt ovenfor kan lokaliseres til lokalmedisinske sentra eller forsterka
sykehjem utviklet i den enkelte kommune eller gjennom ulike former for kommunesamarbeid.
Funksjoner knyttet til tilbudet til utsatte pasientgrupper med behov for langvarige og
sammensatte tjenester, herunder syke eldre med flere diagnoser, kronisk syke, pasienter som
trenger lindrende behandling og pasienter som trenger rehabilitering, vil være sentrale i en slik
vurdering.
De ovennevnte plassene bidrar til å forhindre innleggelser og reinnleggelser, sikrer mer
kostnadseffektive tjenester og styrker nærheten til det helhetlige tjenestetilbudet og
lokalsamfunnet. Observasjonssenger brukes som arena for å avklare om pasienten har behov
for sykehusinnleggelse eller ikke. Plasser til etterbehandling kan videreføre et behandlingseller rehabiliteringsopplegg som er initiert i sykehus.
Sigdal:
Sigdalsheimen tilbyr i dag tidsbegrensede opphold for behandling og utredning, rehabilitering
og annet (f.eks lindrende pleie og avlastning). Dette gjelder både før, etter og noen ganger i
stedet for sykehusopphold. Dette tilsvarer de ovennevnte plassene og fungerer etter
intensjonen i samhandlingsreformen. Den største utfordringen for Sigdal er at det er for få
plasser.
I følge samhandlingsreformen vil basiskompetansen for en slik lokalmedisinsk enhet i
prinsippet være den samme som ved ordinære sykehjem, men forsterket med
rehabiliteringspersonell og tilgang på kvalifisert sykepleietjeneste på 24 timers basis.
Beredskapsordning for legetjenester vil kunne dekkes i samarbeid med kommunal legevakt.
Denne basiskompetansen er på plass i Sigdal.
Sigdal kommune har for få institusjonsplasser per i dag. Det har siden ombyggingen i 2000
vært et tilnærmet konstant overbelegg med i snitt 4 – 5 plasser og et sterkt press på plassene.
Siden siste halvår 2007 er det ikke uvanlig med et overbelegg på opptil 7 personer. Det vil si
en ekstra sykehjemsenhet.
Det er behov for å styrke tjenestetilbudet på Sigdalsheimen med korttidsplasser til behandling
og utredning, avlastning- og trygghetsplasser, samt til pleie og omsorg ved livets slutt. Dette er
nærmere beskrevet i handlingsprogram og budsjett 2010 – 2013 under hjemmetjenesten og
Sigdalsheimen, i avsnitt om sykehjemsplasser,overbelegg og lindrende enhet. Det er også
beskrevet i rapport fra politisk arbeidsgruppe om tilrettelegging av eldreomsorgen i Sigdal
kommune fram mot 2025, HS sak 0001/08, samt i årsmelding for 2008, samt i sak ”utredning
om utvidelse av Sigdalsheimen – korttidsavdeling / lindrende enhet til kommunestyret
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24.09.09. Det gjengis likevel et sammendrag av de viktigste punktene her da en utvidelse av
Sigdalsheimen med lindrende enhet/korttidsplasser er av avgjørende betydning for å kunne
møte utfordringene i samhandlingsreformen i forhold til kravet om færre innleggelser og
raskere utskriving fra sykehus, samt kravet om styrket tjenestetilbud i forbindelse med pleie og
omsorg ved livets slutt / lindrende pleie og styrking av rehabiliteringstilbudet i kommunene.
Presset på plassene henger sammen med flere ting. Som beskrevet i ovennevnte rapporter tar
kommunen i dag en større del av ansvaret for pleiepasienter som tidligere var langtidspasienter
på sykehus. Sykehusene skriver ut pasientene raskere enn tidligere og med et betydelig behov
for behandling, rehabilitering og pleie. Vi har de siste årene opplevd en gradvis overføring av
ansvar fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Denne trenden vil altså fortsette og
videreutvikles med samhandlingsreformen. Det vil bli økt behov for institusjonsplasser i
kommunene framover, særlig i forbindelse med økning av antall eldre. I Sigdal har vi i dag
flere eldre enn gjennomsnittet. Antall eldste eldre vil imidlertid gå ned en periode før den store
eldrebølgen kommer etter 2025. Det er likevel behov for styrking av antall institusjonsplasser i
Sigdal da vi må være forberedt på å ta i mot også andre grupper pasienter, særlig i alderen 67
til 79 år og som vil øke sterkt i Sigdal de nærmeste årene. Vi har også en for dårlig utbygd
hjemmetjeneste til å kunne ta i mot disse pasientene og kunne demme opp for presset på
institusjonsplasser.
Lindrende behandling og lindrende enhet
Samhandlingsreformen
Lindrende (palliativ) behandling omfatter tjenester som aktiv behandling, pleie og omsorg for
pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Målet er best mulig kvalitet for
pasienten og de pårørende. Lindrende behandling er diagnoseuavhengig, men kreftpasienter
utgjør majoriteten av pasientene. Med palliative enheter menes enheter som er organisatorisk
tilrettelagt og har faglig kompetent personell for å drive mer avansert lindrende behandling og
pleie enn det som vanligvis kan tilbys i en vanlig sykehjemsavdeling. Størrelse og
organisering av palliative enheter i kommunene må tilpasses lokale behov og forhold.
Uavhengig av modell forutsettes det et tett samarbeid med palliative enheter på sykehusene og
det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling. Kommunale palliative enheter kan
bidra til å sikre et mer kompetent fagmiljø i de helhetlige kommunale helse- og
omsorgstjenestene, noe som også vil komme de hjemmeboende pasientene til gode. Palliative
enheter skal ikke bare være et tilbud til eldre, men også yngre pasienter.
For å etablere en hensiktsmessig og driftsstabil palliativ enhet anbefales det i de nasjonale
retningslinjene et befolkningsgrunnlag på minimum 10 – 15.000 innbyggere. Anbefalt
befolkningsgrunnlag vil imidlertid være avhengig av befolkningens alderssammensetning,
inntakskriterier til enheten og ønsket spesialiseringsgrad. For Sigdal med sitt
befolkningsgrunnlag på rundt 3500 tenker vi oss en slik enhet i kombinasjon med andre
korttidsplasser.
Sigdal
Sigdal kommune har per i dag ikke et godt nok tilbud til denne pasientgruppen (lindrende). Vi
gir tilbud om pleie og omsorg i eget hjem og/eller på Sigdalsheimen, men brukerne må vente
lenger på plass og det er flere som må dele rom enn ønskelig. Det frigjøres enerom til alvorlig
syke og døende, men dette medfører at andre beboere må flytte sammen for kortere eller lengre
tid. Dette er i strid med beboernes juridiske rettighet til enerom ved langtidsplass. Det er heller
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ingen god løsning å ha denne gruppen pasienter på rehab.avdelingen som er vår eneste
korttidsavdeling, slik vi må i dag, både på grunn av kapasitet og etiske perspektiver.
Det finnes per i dag lindrende enheter på sykehusene både i Kongsberg, på Ringerike og i
Drammen. Det er imidlertid begrensede antall plasser. Det er videre tilknyttet ambulerende
team på disse enhetene som reiser ut til nærliggende kommuner etter behov. De reiser
imidlertid ikke ut til Sigdal kommune på grunn av lang reisevei.
Det ble satt av 100.000 kroner i budsjettet for 2009 til å utrede utvidelse av Sigdalsheimen,
herunder bygging av lindrende enhet. Det er satt av ytterligere 80.000 kroner i budsjettet for
2010 til prosjektering. Det arbeides med dette og saken vil bli lagt fram igjen til politisk
behandling i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. I saken og skissene til lindrende
enhet blir det også tatt hensyn til framtidige behov for utbygging i forbindelse med behov for
tilrettelegging av eldreomsorgen i Sigdal kommune fram mot 2025. Behovene skal samles og
vurderes opp mot hverandre i overordnet omsorgsplan for Sigdal som legges fram til politisk
behandling i forbindelse med behandling av årsmeldingen.
Ny korttidsavdeling / Lindrende enhet vil være et tilbud både for eldre og yngre pasienter.
Lindrende enhet skal gi lindrende pleie til pasienter, men også fungere som kompetansesenter
for øvrige ansatte i tjenesten og for de som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Det er behov for
til sammen 5-6 plasser i tilknytning til Sigdalsheimen. Plassene vil kunne brukes fleksibelt
etter behov for pleie og omsorg ved livets slutt, samt til behandling og utredning, avlastningog trygghetsplasser. Plassene vil frigjøre rehabiliteringsplasser på vår rehab.avdeling som i dag
i stor grad blir brukt til pleie og omsorg.
Personell og lokalisering
Samhandlingsreformen:
Bemanningsgrunnlaget for slike funksjoner være sterk samvarierende med lokalisering og
fleksibilitet i bruk av personell og kompetanse. Ved å bygge videre på eksisterende
virksomhet, kan det sikres at fleksibel bruk av bemanningen, noe som da vil kreve mindre
bemanningsgrunnlag enn om man oppretter en separat enhet. Relevant personell vil være
sykepleiere og helsefagarbeidere med relevant videreutdanning og enheten bør ha økt
legedekning i forhold til ordinær sykehjemsavdeling. Øvrige relevante faggrupper er blant
annet fysioterapeut, ergoterapeut, prest, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.
Sigdal:
Det er faglig og ressursmessig mest hensiktsmessig å plassere en slik enhet i 2. etasje på
Sigdalsheimen med tanke på benyttelse av personell, herunder sykepleieressurser, samt
tilknytning til eksisterende bad, rom for oppbevaring av hjelpemidler, laboratoriet og
pårørenderom. Plasseringen av enheten bør skjermes fra resten av Sigdalsheimen, noe som er
viktig da det ofte er yngre pasienter som har behov for et slikt tilbud. Det er også viktig å ha
tilgang til uteområde/terasse. En mest hensiktsmessig påbygging av lindrende enhet vil da
være utvidelse av 2. etg over kantinen. Dette både med hensyn til eksisterende bygningsmasse,
skjerming, personellressurser og benyttelse av eksisterende rom. Vi ser da for oss å rive
eksisterende kantine og bygge opp nytt fra grunnen med en noe større grunnflate enn det er per
i dag.
Utbygging av lindrende enhet vil kreve noe økt personell. Konkret vil opprettelse av en enhet
med 5-6 plasser utgjøre 4.45 nye årsverk og koste rundt 2,8 millioner kroner i lønnsutgifter ut i
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fra dagens lønnsberegning. I tillegg tenkes det å benytte eksisterende personell. En annen
bygningsmessig plassering av enheten vil kreve ytterligere økning av personell. Den foreslåtte
plassering er den billigste løsningen med tanke på driften. Utbygging av lindrende enhet vil
også kreve økt tilgang til legetjenester. Dette kan løses ved et tettere samarbeid med
eksisterende ordning med tilsynslege og turnuskandidat. Sigdalsheimen vil ha tilgang på
”basispersonellet” som nevnt i samhandlingsreformen, men vil eventuelt måtte søke samarbeid
i forhold til ernæringsfysiolog, sosionom og psykologtjenester. Det avhenger av listen man
legger tjenestetilbudet på.
Behov for større kantine
Det er samtidig behov for en større kantine. Vi opplever at den er for liten i forhold til
tjenestens behov. Dette beskrives nærmere i saken om lindrende enhet. Det som er viktig i
forbindelse med samhandlingsreformen er at kantina er en viktig møteplass for hele
helsetjenesten. Ikke bare for beboerne og brukerne av våre tjenester, men også for øvrige
grupper av kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger. Mange av våre beboere og
brukere har vanskeligheter med å komme seg ut og delta i det lokale kultur- og foreningsliv.
Vi jobber aktivt med å integrere kulturen og det frivillige engasjement i institusjonen.
Samarbeid med frivillige blir viktig i framtiden med økt press på tjenestene og begrenset
tilgang på personellressurser. Dette beskrives lenger bak i dokumentet.
Dagsentertilbud / dagavdeling
Ved utvidelse av Sigdalsheimen slik det er beskrevet vil vi i tillegg til utvidet kantine få plass
til en dagavdeling i 1. etasje. Dagtilbud er et lavterskeltilbudsom er framhevet i
samhandlingsreformen som en viktig forebyggende tjeneste og som kommunene må satse
sterkere på. Vårt nåværende dagsentertilbud ved Sigdalsheimen kan og bør flyttes til denne
eventuelle dagavdelingen. Dette ville være en mer hensiktsmessig plassering av
dagsentertilbudet enn der det er i dag ved hovedinngangen i forbindelse med rehab.avdelingen.
Rehabiliteringsplasser
Opprettelse av flere korttidsplasser / lindrende enhet, samt flytting av dagavdelingen vil også
kunne frigjøre plass til framtidig utvidelse av rehabiliteringstilbud i tråd med
samhandlingsreformen ved vår rehabiliteringsavdeling, herunder dagrehabilitering og læringsog mestringssenter. Behov for styrking av rehabiliteringstilbud beskrives nærmere i eget
avsnitt.
Samhandlingsreformen beskriver både døgnplasser og dagrehabilitering som framtidige
kommunale oppgaver. Dette er tjenester vi ivaretar allerede i dag. Allerede i 2000 samlet
Sigdal sine rehabiliteringsplasser og rehabiliteringskompetanse ved å opprette
rehabiliteringsavdelingen på Sigdalsheimen tilsvarende det Modum kommune nylig har gjort
ved å ta i bruk Frydenberg. Det er viktig å presisere at rehabiliteringsplassene ikke bare er til
eldreomsorg men et tilbud til alle aldersgrupper.
Utfordringen er imidlertid at denne avdelingen blir belagt med andre pleie og omsorgsformål
på grunn av for få plasser på Sigdalsheimen for øvrig.
Omsorgsboliger.
Det er også behov for utbygging av flere omsorgsboliger i Prestfoss i nærhet til Sigdalsheimen.
Dette er beskrevet i egen sak. Det er ikke ønskelig å plassere disse boligene integrert i denne
eventuelle utvidelsen av Sigdalsheimen slik da de da ville oppta viktig areal for andre tjenester
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og eventuell ytterligere utbygging av institusjonsplasser i framtiden. Det er særlig behov for
bygging av omsorgsboliger / bokollektiv til personer med demens. Demensomsorg omtales
ikke nærmere i denne saken om samhandlingsreformen da dette allerede er en kommunal
oppgave. Behovene vil presenteres i egen demensplan for Sigdal kommune, som er en delplan
til Omsorgsplan 2015.
Utdypende om døgnkontinuerlig sykepleierdekning
Sigdalsheimen har en grunnturnus med døgnkontinuerlig sykepleierdekning. Dette er
imidlertid sårbart ved ferieavvikling, sykefravær med videre. Turnusen er i stadig endring for å
tilstrebe at det alltid skal være minimum en sykepleier per vakt, dag, kveld og natt, inkl. helger
og høytider. Dersom dette ikke er mulig er det alltid en sykepleier med bakvakt (hjemmevakt).
Dette er til tider en stor belastning på sykepleierne da det ofte er behov for utrykning på vakt,
og man som oftest også har aktive vakter både før og etter bakvakt. Sykepleierne på
Sigdalsheimen har også bakvakt for Hjemmetjenesten og for Tjenester til funksjonshemmede
da disse virksomhetene ikke har døgnkontinuerlig sykepleierdekning.
Det er generelt for pleie og omsorg nødvendig å opprette flere sykepleierstillinger framover
med tanke på kravet om færre sykehusinnleggelser og tidligere utskrivelser, samt økende og
mer omfattende hjelpebehov hos brukerne.
Rekruttering
Sigdal kommune er per i dag og trolig for mange år framover heldig stilt med at vi har
rekruttert mange unge sykepleiere som har bosatt seg i bygda. Vi vet at rekruttering av
helsepersonell kommer til å bli en stor utfordring i årene som kommer. Det gjøres en rekke
tiltak for å bedre rekrutteringen av sykepleiere og øvrig helsefaglig personell til pleie og
omsorgstjenestene, herunder tilbud om fast flytende stillinger, opprettelse av vikarsentral,
kartlegging av ufrivillig deltid (som viser at hos oss er det meste frivillig deltid), offensiv
rekrutteringspolitikk i forhold til studenter og elever i helsefag, samt overfor helsepersonell
som bor i bygda, å være en lærebedrift og ta i mot helsefagarbeiderlærlinger, samt
helsefagstudenter og elever i praksis. Vi har valgt bort vikarbyråer og lignende private
tilbydere av helsepersonell ved å heller satse på ovennevnte tiltak. Personell via vikarbyråer er
ofte dårlige løsninger med hensyn til kontinuitet i tjenestetilbudet til brukerne, samtidig som
det er omtrent dobbelt så dyrt som å rekruttere egne ansatte. Vi ser også at
trivselsassistentordningen ved Sigdalsheimen har en rekrutterende effekt ved at mange av de
går over i helgestillinger i pleien under videre studier, og mange velger seg utdanning innen
helsefag.
Videre vet vi at kompetanse og faglige utfordringer rekrutterer. En eventuell opprettelse av
lindrende enhet og blant annet også økt satsing på rehabilitering vil føre til videre utvikling av
et inspirerende faglig miljø og igjen virke positivt på rekruttering av framtidig fagpersonell til
kommunen.
Administrering av intravenøs væske- og intravenøs medikamentell behandling.
Dette er nevnt spesifikt i samhandlingsreformen som en framtidig kommunal oppgave.
Sigdalsheimen og hjemmetjenesten har lenge administrert intravenøs veskebehandling og
intravenøs medikamentell behandling. Dette er en sykepleieroppgave og krever
døgnkontinuerlig sykepleierdekning. Mange kommuner administrerer ikke dette blant annet av
denne grunn og pasientene må legges inn på sykehus ved behov slik behandling. Dette
medfører mange unødvendige innleggelser i sykehusene, og forsinker utskrivelse. Dette er et
uttalt problem i de interkommunale samarbeidsmøtene Sigdal deltar i både i forhold til
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Ringerike og Kongsberg sykehus. Det er et sterkt ønske fra sykehusene at kommunene kan
administrere slik behandling, både for å forhindre innleggelser og for raskere utskriving, og det
er også det beste for pasienten.
Kompetanse,- nytenkning
Sykdomsbilde og behov for helsetjenester i befolkningen og faglig kunnskap er i konstant
bevegelse. Det er helt avgjørende for kommunene å satse på fagutvikling og
kompetanseheving for å kunne gi et faglig forsvarlig tjenestetilbud nå og i framtiden. Dette
gjelder uavhengig av samhandlingsreformen, men blir enda viktigere med denne og en
forskyving av oppgaver fra sykehusene til kommunene.
Satsingen på fagutvikling og kompetanseheving på Sigdalsheimen og i hjemmetjenesten har de
siste årene gått på bekostning av behovet for økt grunnbemanning i direkte tjenesteyting. All
ressursinnsats har blitt styrt og fordreid mot flere hender i pleien. Men det er viktig å
understreke at det hjelper ikke med flere hender dersom det ikke følger ”kloke hoder” bak.
Sigdalsheimen hadde før ombyggingen i 2000 en 80 prosent stilling til fagutviklingssykepleier.
Denne gikk med til å styrke pleien. Det har videre skjedd betydelig reduksjon av
administrative ressurser til ledelse og andre administrative og faglige oppgaver siden da,
samtidig som kravene til fagutvikling, kvalitetssikring og internkontroll har økt. Det er behov
for å styrke ressurser til dette arbeidet. Fra og med september 2009 er det opprettet en 20 %
stilling som fagutviklingssykepleier på Sigdalsheimen ved omgjøring av vakant lederstilling.
Det er behov for ytterligere styrking av denne, samt en tilsvarende styrking i
hjemmetjenestene.
Kommunesamarbeid
Samhandlingsreformen:
Regjeringen legger til grunn at kommunene selv vil måtte finne fram til egnede
samarbeidsformer for å sikre at ressurser og kompetanse utnyttes på best mulig måte.
Kommunene må vurdere om de er i stand til å levere tjenestene på egenhånd, i samarbeid med
andre kommuner, eller om det er mest hensiktsmessig at de utføres i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten. Ved vurdering av de enkelte funksjoner vil det i praksis måtte gjøres
lokale tilpasninger ut fra hensynet til geografi, befolkningssammensetning, infrastruktur,
avstand til sykehus m.v. Regjeringen forutsetter at kommunene inngår interkommunalt
samarbeid der dette er nødvendig. Hvilke organisasjonsformer kommunene finner fram til for
samarbeider opp til dem selv. Dette kan være f.eks i form av interkommunalt samarbeid §27,
interkommunalt selskap, aksjeselskap, vertskommunemodell eller etter en
samkommunemodell. Disse er nærmere omtalt i stortingsmeldingen. Reformen sier at de fleste
kommuner i Norge i dag ikke er store nok til å møte en utviklingen som skisseres, at deler av
disse oppgavene som overføres til kommunene vil kreve kompetanse som gjør det naturlig for
de minste kommunene å samarbeide med andre for å løse oppgavene. Interkommunalt
samarbeid vil ha en faglig verdi og ha betydning for å realisere gevinsten og redusere risikoen
ved kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, når denne forutsettes innført fra
2012.
Sigdal:
Sigdal kommune er i henhold til samhandlingsreformens ”øyne” for liten til å kunne møte
oppgaveforskyvingen utfordringene alene. Det vises til et innbyggertall på rundt 20 til 30.000.
Sigdal er derimot i våre øyne akkurat passe stor og har mange forutsetninger på plass til å
kunne lykkes langt på egenhånd. Dette henger også sammen med at vi i Sigdal opplever å ha
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godt utbygde tjenester på flere områder, og allerede ligger langt framme i å ivareta
intensjonene i reformen. Dette gjelder særlig pleie og omsorgstjenesten og jordmortjenesten.
Vi er akkurat passe store med nok innbyggere slik at vi har pasientgrunnlag for å tilby ulike
tjenester i egen kommune. Vi er akkurat passe små til å kunne ha god oversikt over behov og
tjenester i kommunen, gode forutsetninger for samarbeid og samhandling.
Denne innstillingen er likevel ikke en benektning av at interkommunalt samarbeid kan være
det beste på noen områder. Kommunen bør utrede dette i forhold til sine tjenester og behov nå
og framover. Sigdal er involvert i to prosjekter hvor det utredes mulighet for interkommunale
enheter, henholdsvis intermediær enhet (lokalmedisinsk enhet/forsterket sykehjem) på
Ringerike (somatikk) og rehabiliteringsenhet på Frydenberg i Modum. Disse prosjektene er
beskrevet i egne tidligere framlagte saker.
Interkommunale enheter kan være fordelaktige med tanke på å få samlet kompetanse, men det
er likevel ikke nødvendigvis den beste løsningen for Sigdal kommune på grunn av geografisk
beliggenhet og arealmessig utstrekning med tanke på reisevei til aktuelle samarbeidspartnere.
For å ivareta perspektivet om helsetjenester der brukerne bor – som også er et viktig prinsipp i
samhandlingsreformen - trenger Sigdal kommune et godt lokalt omsorgstilbud hvor brukerne
har nærhet til sitt nærmiljø og sine nærpersoner. Samtidig vil det være begrenset liggetid på de
interkommunale enhetene (maks 8 dager på intermediær enhet) slik at omsorgstjenesten
uansett må rustes opp for å ta i mot pasienter raskere enn i dag.
Det er en også en utfordring og ressurskrevende for helsetjenesten i Sigdal kommune at vi må
forholde oss til flere sykehus i vårt daglige virke; Kongsberg, Ringerike og Drammen. Disse er
nå samlet i ett helseforetak Vestre Viken, sammen med Asker og Bærum sykehus. Vi forholder
oss likevel til ulike samarbeidsarenaer mot de enkelte sykehusene. Interkommunale enheter vil
medføre flere nye administrasjonsnivåer. De fleste brukerne som meldes til pleie og
omsorgstjenesten kommer fra Kongsberg. Færrest fra Drammen. De fleste som meldes fra
Ringerike er innlagt der via legevaktstjenesten. Prosjekt intermediær avdeling omfatter for
tiden bare pasienter fra Ringerike. Det er ikke igangsatt eller planlagt en slik enhet i samarbeid
med Kongsberg. Det samme gjelder Frydenberg.
Det kan tenkes et interkommunalt samarbeid, for eksempel mot Frydenberg, i forhold til
Lærings og mestringssenter og kurs for pasienter med ulike diagnoser og/ eller
funksjonshemminger, samt forebyggende tiltak relatert til livsstilsykdommer. Det bør
imidlertid først utredes et eventuelt samarbeid i forhold til folkehelse og friskliv internt i
kommunen.
De nevnte interkommunale samarbeidsprosjektene (Intermediær enhet og Frydenberg) vil ikke
ivareta behovet for tjenester til lindrende omsorg og pleie ved livets slutt. Ei heller er det lett å
eventuelt kjøpe slike plasser i andre kommuner, da de kommunene som har et slikt tilbud
(Modum og Øvre Eiker i vårt nærområde) har stor etterspørsel etter plassene og naturlig nok
først og fremst prioriterer innbyggere fra egen kommune. Det beste tilbudet til Sigdals
innbyggere mener vi må være å ha et slikt tilbud i egen kommune, nær hjemmet og sine
nærmeste. Det forutsettes selvfølgelig da at tjenestetilbudet er faglig forsvarlig.

Ad 2. Administrasjons- og systemarbeid
Samhandlingsreformen:
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- Helseovervåking
- Folkehelsearbeid
- Kommunale planer
- Samarbeidsavtaler med Helseforetak (ved lov)
Sigdal:
Folkehelsearbeid:
Styrke forebyggingsarbeidet
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 peker ut folkehelse som et av åtte
satsningsområder, og det er første gang det utformes en strategi for folkehelse i Buskerud.
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå, og påvirkes av de levekår som
bidrar til framme eller hemme god helse i befolkningen. Professor Peter Hjort definerer helse
som ” å ha overskudd i forhold til hverdagens krav”(1982) Man kan ha en sykdom i medisinsk
forstand, men likevel oppfatte egen helse som god. Folkehelsearbeid er sektorovergripende
med sikte på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak for å utvikle samfunn
som legger til rette for en sunn livsstil og som fremmer fellesskap, trygghet og medvirkning
for den enkelte. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet; det helsefremmede og det
sykdoms- og skadeforebyggende.
Aktuelt lovverk som Folkehelsearbeid inngår i:
* Lov om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet (2009)
* Lov om helsetjenesten i kommunene(1982)
* Lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008)
* Lov om tannhelsetjeneste (1983)
* Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (1998)
Et svært viktig dokument for folkehelsearbeidet er Stortingsmelding nr 20 (2006-2007)
”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller”. Her drøftes levekår som hemmer eller
fremmer helse i befolkningen. ”Samhandlingsreformen” vil gi kommunene en utvidet rolle i
det helseframmende og forebyggende arbeidet.
Allerede i 2002 vedtok Buskerud fylkeskommune sin første satsning på folkehelse, med
intensjon om å skape løsninger på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen. Buskerud har
vært et foregangsfylke innen folkehelseområdet, både med å tilrettelegge for gode tiltak og
kompetanseheving blant ansatte.
Frisklivsentral:
I 2006 inngikk Sigdal kommune partnerskapsavtale om folkehelse med fylkeskommunen, og
fikk tilført midler til opprettelse av Frisklivsentral, som i dag er en av 15 slike i fylket. En
rekke varierte tilbud innen området fysisk aktivitet til befolkningen har sitt utspring der. Det
arrangeres også røykesluttkurs og kostveiledningskurs ved behov. Frisklivsentralen er nå
organisert under Sigdal helsestasjon, og ledes av fysioterapeut i 40 prosent stilling, kalt
Frisklivleder. Begrepet friskliv er viktig i et forebyggingsperspektiv, da Sigdals innbyggere
skal få hjelp til å velge en livsstil som fremmer helse og gir overskudd til å møte og takle
utfordringer.
Koordinerende arbeidsgruppe innen Folkehelse, en utfordring for Sigdal:
For å kunne oppnå intensjonen med samhandlingsreformen, og fylle kommunens utvidete rolle
i helseframmende og forebyggende arbeid, må forankringen ikke bare ligge i helseavdelinger.
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Det arbeides nå med å få i gang en arbeidsgruppe innen Folkehelse, der ikke bare helse er
representert, men andre som kan bidra til å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det
som bidrar til bedre helse. Det er folkehelsearbeid i vid forstand, og ble beskrevet i
stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge”. Det er meningen at en slik
gruppe skal være aktiv i forhold til den utvikling Sigdal kommune er i nå og i framtiden, og
kunne peke på viktige faktorer for innbyggernes helse og trivsel.
Helse i Plan
Begrepet ”Helse i Plan” er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som går over en femårsperiode (oppstart 2006).
Målsetningen er todelt: 1) Utprøving av plan- og bygningsloven som virkemiddel i forankring
og planfesting av folkehelse i ordinære plan- og styringsdokumenter og 2) oppbygging av planog prosesskompetanse innen helsesektoren. Det pågår utprøvingsarbeid i 30 kommuner i 8
fylker, der temaene som inngår er blant annet folkehelse generelt, folkehelsetiltak som økt
fysisk aktivitet, bedre kosthold og ulykkesforebygging. Helse i Plan – prosjektet skal munne ut
i en veileder for helse i planlegging etter plan- og bygningsloven til bruk i kommuner og
fylker. Men det er ingen grunn til å avvente denne prosessen, da det allerede finnes nok
dokumentasjon for at det ligger påvirkningsfaktorer på helse i alle samfunnssektorer.
Helsestasjonen som forebyggingsarena:
Helsestasjonen har tradisjonelt blitt sett som et senter for primærforebyggende tjenester og har
vært, og skal fortsatt være et tilbud til hele befolkningen, men med hovedvekt på gravide, barn
og unge og deres familier. Med integrert Frisklivsentral blir dette området ytterligere styrket
med tilbud til alle grupper av befolkningen. Med bred faglig kompetanse står vi godt rustet i
bygda, her er helsesøstre, jordmor, fysioterapeuter, husmorvikar og lege samt merkantil
tjeneste, alle tjenester med høy tilgjengelighet til innbyggerne, noe som vektlegges høyt.
Helsestasjonene samarbeider i tillegg nært med barnevernstjenesten.
”Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid
som innebærer utstrakt tverrfaglig arbeid. Dette er av avgjørende betydning i arbeidet med å
forebygge psykiske plager og håndtere sammensatte sosiale problemer”
(samhandlingsreformen). Dette er på ingen måte nye tanker, slik har det vært jobbet i mange
år. Videre beskrives tilbudet som et lavterskeltilbud som skal bidra til at barn og unge med
problemer skal få hjelp på riktig nivå så tidlig som mulig.
Situasjonen i Sigdal, hindringer og utfordringer:
Det blir i samhandlingsreformen pekt på at kapasiteten i skolehelsetjenesten i mange
kommuner er for dårlig, det gjelder også i Sigdal, der vi ser tydelig at tilstedeværelse i skolen
øker muligheten for å fange opp problemer tidlig. Med fire skoler er det vanskelig å få til en
tilstedeværelse som er tilfredsstillende, vi må stole på at foreldre og lærere tar kontakt med
helsestasjonen. På ungdomsskolen har det vist seg at fast ukentlig treffetid med helsepersonell
(jordmor, fysioterapeut) har ført til at mange unge tar kontakt. I barneskolene er det med
dagens ressurser ikke mulig å få til ukentlig treffetid på skolen. En av grunnene til dette er at
det forebyggende arbeidet får stadig flere oppgaver innenfor det sekundærforebyggende
området, da ofte i forhold til oppfølging av barn med funksjonshemminger eller fysisk og
psykisk sykdom. Helsestasjonen vil ofte være den arenaen som representerer helse, og
oppgaver som ansvarsmøter og individuell plan tar mer av tiden enn før. Det ville ikke være
vanskelig å fylle en hel stilling som koordinator for dette viktige arbeidet, i og med at det
finnes mange barn og unge i kommunen som har behov for individuell oppfølging. Fastlegen
er også en sentral instans her.
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Helsestasjonen i Sigdal skal fortsatt være et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet, i tillegg
skal det jobbes systematisk i forhold til å avdekke psykiske lidelser og problemer på et tidlig
stadium. Det finnes i dag mange gode ”verktøy” for dette arbeidet, men det kreves opplæring
av de ansatte. Detter er den måten helsestasjonen best kan bruke sine ressurser på, naturligvis
da i samarbeid med barnehager, skoler og barnevern med flere. Hele intensjonen med
samhandlingsreformen er jo å gi tidligst mulig hjelp på lavest mulig nivå. Man regner med at
ca 20 prosent av barnebefolkningen har en psykisk lidelse eller psykiske problemer som kan
utvikle seg til sykdom!
Fysioterapi/Ergoterapi
Organisering
Fysio- / ergoterapiavdelingen er pr i dag organisert under to ulike virksomheter;
Helsestasjonen (110 prosent fysioterapi, herav 40% til friskliv) og virksomhetsleder for
Sigdalsheimen og hjemmetjenesten (avd Sigdalsheimen 160 prosent fysioterapitjenester / 100
prosent ergoterapitjenester). Hovedansvaret for rehabilitering / oppfølging av voksne og eldre,
i og utenfor institusjon, ligger innunder avd. Sigdalsheimen, med delansvar innen oppfølging /
habilitering av barn. Ergoterapeuten har hele kommunen som arbeidsområde, både barn og
voksne.
Folkehelsearbeid (frisklivsentralen) ligger innunder Helsestasjonen.
Forebygging
Forebygging er et sentralt begrep i samhandlingsreformen. Pr i dag jobber fysio/ergoterapiavdelingen Sigdalsheimen i hovedsak med kurativ virksomhet / tertiær forebygging.
Det vil si at målet ofte er å kunne leve med problemet, men hindre at det blir verre. For
eksempel å legge forholdene til rette for å klare dagliglivets gjøremål og trene opp igjen tapt
funksjonsevne. Brukerne vi kommer i kontakt med har som regel allerede vært innlagt
sykehus/ spesialisthelsetjenesten.
Arbeidsmengden til fysioterapi/ ergoterapiavdelingen ved Sigdalsheimen er ikke konstant og i
perioder kan det være rom for å iverksette forebyggende tiltak, for eksempel fallforebygging.
For å kunne vite hvor behovet er størst, vil legen/ hjemmesykepleien bli viktige
samarbeidspartnere med tanke på å komme tidlig inn i forløpet for å prøve å unngå for
eksempel sykehusinnleggelse. Vi har ingen mulighet til å drive oppsøkende virksomhet.
Det er vanskelig å prioritere forebygging framfor de brukerne som allerede har en skade eller
sykdom som trenger oppfølging / rehabilitering.
I forhold til forebyggende tiltak vil derfor Frisklivsentralen være en aktuell samarbeidspartner.
Pasienter som skrives tidligere ut til kommunen
Fysioterapi/ergoterapiavdelingen merker allerede at pasienter som har vært innlagt sykehus
skrives tidligere ut til kommunen. Ikke alle får opphold, eller har behov for opphold ved
korttids-/rehabiliteringsavdelingen på Sigdalsheimen, men trenger allikevel videre opptrening/
rehabilitering.
Hvem tar ansvaret for disse pasientene? Privat eller kommunal fysioterapi?
Samarbeidsutvalget mellom kommunefysioterapien og privatpraktiserende blir viktig for å
sikre at disse pasientene får rett behandling på rett sted til rett tid! Utfordringen blir å unngå
ventetid for å hindre stagnasjon / tilbakegang, eventuelt ny sykehusinnleggelse. Med flere
brukere som kommer tidligere til kommunen, vil arbeidsmengden øke. Uten en tilsvarende
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økning i tilgjengelige ressurser, vil prioriteringsarbeidet stå sentralt og bør således forankres i
kommunens planer.
Geografien
Geografien er en utfordring i Sigdal. Hvordan sikre at alle kommunens innbyggere får et
tilnærmet likt tilbud, uavhengig av hvor de bor? Det å samle brukere i samme gruppe kan bli
utfordrende pga store avstander.
Utfordringen blir å effektivisere bruken av de ressursene vi har tilgjengelig. På grunn av lange
avstander vil en del av arbeidsdagen gå med til transport til / fra der brukerne oppholder seg.
Nye pasientgrupper
Kommunen ønsker å ivareta brukere med behov for rehabilitering, lindrende behandling og
oppfølging i forhold til demens. Tidligere hadde flere brukere tilbud om rehabilitering ved
f.eks Hokksund eller Vikersund kurbad. Disse brukerne vil i framtiden sendes direkte til
kommunen. Dette vil føre til at vi vil få ansvaret for nye brukergrupper, f.eks yngre brukere
med behov for langvarige, koordinerte tjenester. Fysio-/ ergoterapi har et lite fagmiljø og er
avhengig av å kunne jobbe med alle pasientgrupper. Av den grunn må vi til enhver tid ha
mulighet til å tilegne oss spesialisert kunnskap på mange områder.
Med nye pasientgrupper sees også en økning i antallet brukere som har behov for individuell
plan (IP), både barn og voksne. Både fysio og ergo sitter som koordinatorer for IP. Det å være
koordinator for IP krever mye tid, som igjen vil føre til mindre direkte brukerkontakt. For å
hindre at for mye tid går med til kontorarbeid, sees det som hensiktsmessig at f.eks en egen
saksbehandler sitter med dette ansvaret. Alternativt at det iverksettes opplæring i hva det vil si
å være koordinator for IP og hvordan man lager en IP.

Bedre legetjenesten i kommunene
Samhandlingsreformen:
- Nye stillinger til kommunene
- Funksjons- og kvalitetskrav til utøvelsen
- Kommunene sterkere posisjoner i styring av allmennlegeressursene og som skal bidra
til å sikre fastlegenes samhandling med andre.
- Bestemmelser om listelengde.
- En helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for fastlegevirksomhet, de
allmennmedisinske offentlige oppgaver og av samfunnsmedisinske oppgaver.
Sigdal:
Fastlegeordningen:
Barn og unge.
Dersom samhandlingsreformen blir gjennomført med planlagt utvidelse av fastlegeordningen,
vil det kunne forventes at familiens lege kan være en koordinerende instans for barn og unge
med oppfølgingsbehov. Det er jo legen som oftest henviser til spesialister i 2.linjetjenesten og
blir oppdatert på oppfølging der. Dette vil kunne avlaste helsestasjonen, som skal jobbe
primærforebyggende mot hele barnebefolkningen, men må bruke stadig mer tid på
individrettet oppfølging.
Grønn resept:
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Fastlegens rolle i det sekundærforebyggende arbeidet bør tydeliggjøres fra helsemyndighetenes
side, slik at ”grønn resept-ordningen” som ble innført i 2003, blir et verktøy som legene bruker
aktivt for å hjelpe pasienter med livsstilsrelaterte sykdommer til omlegging av helseadferd. Det
er en egen takst for dette og gjelder diagnosene type 2 diabetes og høyt blodtrykk. Her er
dokumentasjonen for virkning av livsstilsendring sterkest og taksten utløses kun dersom
endring i kosthold og fysisk aktivitet er et alternativ til medikamentell behandling. Det er
meningen at Frisklivsentralen skal være et senter som legen kan henvise til dersom pasienten
vil ha hjelp til å finne tiltak som passer den enkelte. Et bedre samarbeid mellom kurativ og
forebyggende tjenester på dette området vil kunne gi en god helsegevinst. Det finnes god
dokumentasjon for at fysisk aktivitet har god effekt for eksempel ved psykiske lidelser. Mye av
fastlegens tid er i dag knyttet opp mot brukere med psykiske
lidelser eller problemer.
Kommunepsykolog:
I tillegg til en utvidet fastlegeordning, dersom det blir bestemt, bør det ansettes psykologer i
kommunehelsetjenesten. Det vil også kunne avhjelpe området, da til en svært høy kostnad.
Psykologbistand i en enkeltsak kan barnevernstjenesten som ofte må kjøpe inn ekstern
kompetanse på dette komme opp i mot 100.000 kroner. En kommunepsykolog vil i tillegg til å
jobbe kurativt, kunne delta i tverrfaglige samarbeidsmøter/konsultasjonsteam med sin
kompetanse i forhold til tidlig avdekking av psykiske lidelser hos barn og unge. Dette er nå et
satsningsområde innenfor de arenaene som jobber med barnebefolkningen, det vil si
barnehager, skoler, helsestasjon, barnevern med flere. Et samarbeidsforum, kalt
”småbarnsteam” er nå opprettet i kommunen.
Kommunens kriseteam vil også ha god hjelp og støtte i den kompetansen som en psykolog
representerer

Psykisk helse og rus
Samhandlingsreformen:
- Norge har relativ tung døgnstruktur sammenlignet med andre land
- Mangler fortsatt forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunene
- Det skal vurderes om ACT-team skal bli en lovpålagt kommunal oppgave. ACT-team
(Assertive Community Treatment. Dette kaller man på norsk Ambulante team) er tverrfaglige
sammensatte team i samarbeid mellom kommunene og DPS (Distriktpsykiatrisk Senter) med
god bemanning som gir tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt andre
lidelser i tillegg.
- Lavterskel helsetilbud til rusavhengige
Sigdal:
Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte
tjenester
Psykiatri og rus
Tilbud til mennesker med psykiske lidelser har lenge vært preget av dårlig samhandling
mellom de ulike tjenestenivåene. Både mellom 1.linje og 2. linje og lokalt i kommunen har det
til tider manglet gode arenaer for felles forståelse og informasjonsflyt.
Som et nyttig verktøy er det innført en lovfestet rett til Individuell Plan (IP)
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I Sigdal er det innført rutiner for bruk av dette verktøyet. Brukerorganisasjonene har vært en
nyttig medspiller til å innføre IP.
Psykiatritjenesten har i senere tid begynt å bruke IP mer systematisk. Arbeidet med IP er ofte
relatert til ansvarsgruppemøte med bruker og de ulike tjenestene til stede; fastlege,
representant fra NAV, hjemmetjenesten, arbeidsleder og psykiatri. Brukerens ønsker og mål er
i fokus. Møtene er løsningsorientert.
Brukere med psykiske lidelser har ofte sammensatte problemer. Sigdal er en liten og
oversiktlig kommune, men kommunikasjon mellom tjenestene har ikke vært god nok.
Psykiatri har hatt en prosess for å avklare forventinger til tjenesten spesielt med fokus på hva
tjenesten kan tilby på kveld og helg. Konklusjonen er at psykiatri er en dagtjeneste, men
behjelpelig med råd og veiledning utenom kontortid.
Kontinuerlig dialog og informasjon er viktig.
Som et ledd i et arbeid for å bedre kommunikasjon og samarbeid er det blitt innført flere
møteplasser.
Vi har etablert et tverrfaglig samarbeidsmøte med representanter for alle avdelinger i Helse og
sosial. Dette fungerer også som koordinerende enhet i kommunen.
Psykiatrien inviterer hjemmetjenestene og avdeling for funksjonshemmede til samtale og
utveksling av info hver mandag.
En gang i måneden er det etablert samarbeidsmøte med fastlegene, NAV Sigdal og psykiatrien.
Dette møte har vist å være svært nyttig og aktuelt for alle som deltar. Et enda tettere samarbeid
med fastleger og NAV ses på som en naturlig utvikling ut fra et forbyggende perspektiv.
I tillegg møtes representanter fra barnevern og psykiatriavdelingen en gang per måned for å ta
opp felles saker.
I Stortingsmelding nr 47:”Når det i samhandlingsreformen legges opp langt sterkere fokus på
forebygging og understøtte av pasientens egenmestring, tidlig intervenering og lavterskeltilbud
er dette oppgaver som i stor grad ligger under det kommunale ansvaret”. Hvilke ufordringer
står vi utover i Sigdal kommune?
Samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene har et klart forbedringspotensiale. Det gjelder
samhandling og felles forståelse mellom NAV, fastlege, kommunelege og helse og
sosialavdelingen.
NAV har som mål med mange av sine ytelser å tilby arbeidsrettede tiltak og meningsfylte
aktiviteter. Disse tiltakene, det å være i en aktivitet, gir mulighet til tilhørighet, meningsfylt
hverdag med mestring, utvikling av ferdigheter, deltagelse i det sosiale fellskap som resultat.
Felles målsforståelse mellom de ulike faggrupper er en forutsetting for å kunne hjelpe. Dersom
man ikke opptrer samlet utad, vil man ikke lykkes i arbeidet med å gjøre brukeren selvstendig.
Samarbeidsmøte med legene, NAV og psykiatri ansees som viktig for alle medlemmene og
psykiatrien ønsker et enda tettere samarbeid med medlemmene. Det r, fra den kommunale
psykiatri tjenesten, ønskelig at psykisk helse mottar henvendelser fra fastlege om nye
pasienter. Kommunelegen uttaler at pasienter hos fastlege foretrekker kontakt med 2.
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linjetjenesten for vurdering før 1.linjetjenesten trer inn. Psykiatriens nye brukere kommer
derfor fra NAV, brukeren selv, 2. linjetjenesten og hjemmetjenesten.
Psykiatritjenesten har et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon om tjenesten. Dette
gjelder både søknadsskjemaer på nett, nettsider og brosjyrer om tjenesten til befolkningen
Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
Mennesker med psykiske lidelser har ofte dårlig nettverk. Flere psykiske lidelser preges med
tilbaketrekking og isolasjon. Isolering er i seg selv sykdomskapende og derfor en viktig
oppgave for hjelperne å bryte med.
Å tilby et trygt inkluderende fellesskap med høy takhøyde og stor forståelse kan være et viktig
tilbud til denne gruppen mennesker.
Det å være i en meningsfylt aktivitet, det å skape noe, det å bety noe for andre, kunne hjelpe
andre, er menneskelige egenskaper vi trenger å imøtekomme og utvikle for brukergruppen. Det
å møte opp til avtalt tid, å utføre en planlagt aktivitet, kjenne på forventninger, forpliktelser og
utfordringer handler om læring og mestring, nettopp det som er viktig for å styrke selvfølelse
og forbygge nedsettende tanker om seg selv. I Sigdal har vi nettopp flyttet Aktivitetsenteret inn
i nye og egnede lokaler. Senteret har fokus på arbeidstrening, meningsfylte aktiviteter og dertil
goder som nettverksetablering og sosial trening.
Det er daglig leder for Aktivitetsenteret som holder i relasjonene og utfordringene som skjer
underveis.
Aktivitetssenteret samarbeider med NAV om ytelser for arbeidstrening og kartlegging av
funksjonsevne. Arbeidsleder har som hovedoppgave å holde i dette samarbeidet og tilby
meningsfylte og utviklende aktiviteter til disse brukerne. Det å videreutvikle denne type
tjeneste vil bli viktig å satse på i framtiden.
Ny framtidig kommunerolle
Psykisk helse og rus.
I Stortingsmelding 47 står det: ”Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser er grupper
som ofte kan ha behov for flere tjenester fra ulike tjenesteytere på tvers av nivåer og sektorer
og gjerne samtidig.” Videre hevdes det at Norge har en relativt tung døgnstruktur
sammenliknet med andre land. ”En ny framtidig kommunal rolle betyr ikke at
spesialisthelsetjenesten svekkes, men rollene og oppgavene endre. Det blir en
tyngdepunktforskyvning over fra spesialisthelsetjenesten til mer fokus på
kommunehelsetjenesten.”
Erfaringene Helse og sosial i Sigdal har gjort seg, etter å ha kommet nærmere inn på denne
brukergruppen, er mange. Brukergruppen representerer et mer utfordrende omsorgsbehov enn
den vi tidligere har vært vant med. Aggresjon, utagering, overdose osv. forekommer hyppigere
blant denne brukergruppen enn ellers. Rus/psykiatri området omhandler uforutsigbarhet,
trusler, usikkerhet, uenighet og utrygghet for personalet. Kunnskapen har vært nyttig i forhold
til en tydeliggjøring av ansvarsområder mellom tjenestenivåene og det har blitt etablert nye
samhandlingsrutiner med både gamle nye etater som NAV, Politi og ruskonsulent. Større
faglig forståelse, samarbeid og kommunikasjonsflyt er stikkord for en bedre framtidig
kommunerolle.
Ambulant behandling.
Sigdal kommune har samarbeidsavtale med Kongsberg Distriktpsykiatriske Senter. (DPS)
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I Veileder for DPS står det: ”En styrking av behandlingstilbudet i pasientens eget miljø i en
såkalt ambulant behandling vil være et viktig grep for å forhindre innlegger ved f. eks akutte
krisesituasjoner. Ambulant behandling benyttes ved tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk
lidelse, som systematisk langtidsbehandling og rehabilitering av personer med alvorlig
psykiske lidelser og som tilbud til personer i akutte krisesituasjoner. Ambulant
langtidsbehandling og rehabilitering av personer med alvorlig psykiske lidelser som for
eksempel langvarige psykoser har vist seg som effektiv og hensiktsmessig. En systematisk
modell for ambulante teamkalt Assertive communitity teams (ACT-team) er dokumentert som
en effektiv psykososial behandlingsform ved psykoser.”
I samhandlingsreformen settes det fokus på mestrings- og læringsstrategier og egenbehandling.
Avd. for psykisk helse har nå flyttet dagsenteret inn i nye lokaler i tilknytting til Sigdal
fysikalske. Psykiatrien ønsker å diskutere framtidig samarbeids form med andre tjenester,
nettopp for å imøtekomme behov for læring og mestring og egenbehandling.
Når det gjelder framtidig organisering og tilrettelegging for nye brukergrupper er samhandling
og felles forståelse stikkord. Mange brukere vil ha krav om en individuell plan hvor det settes
en del føringer for framtidige innsatsområder. I psykiatrien har det vært diskutert om det være
formålstjenelig å etablere et ”Mestring og læringssentrer” i Sigdal. Et senter hvor fagfolk
har sin tilknytting en eller flere dager i uken. Et sted hvor brukeren får fokus på hele
mennesket og kan møte aktuelle fagfolk på et sted og dermed slippe å dra fra kontor til kontor
med sine bestillinger og sine repetisjoner av egen lidelse. Det vil handle om et tett samarbeid
med fagfolk fra ulike instanser, fastlege, representanter for NAV, fysioterapeuten og psykisk
helse i et inkluderende miljø på dette senteret. Etablering av kommunal psykolog og ACTteam vil være naturlige samarbeidspartnere for dette ”resurssenteret”.
I Sigdal har såkalte ”vanskeligstilte” ingen øremerka boliger. Brukergruppen benytter de til
enhver tid ledige husvære. Dette fordi en ser det som lite formålstjenelig å samle for mange av
en gruppe mennesker i et boligkompleks. Andre kommuner har høstet mange bitre,
resurskrevende og utfordrende erfaringer med denne type boliger. I enkelte tilfeller vil det
være nødvendig med en bolig med personell. Vi har en bolig med to leiligheter og en presonal
base til dette formålet. I enkelte tilfeller vil det være formålstjenlig med et par små boenheter
med tett oppfølging og boveiledning. Dette for å lære økonomi og ADL trening.
Lavterskel helsetilbud til mennesker med rusavhengighet er viktig å etablere. I Sigdal har vi en
Frisklivssentral som tilbyr flere ulike fysiske treningsaktiviteter. Sigdal fysikalske tilbyr
treningsopplegg og ligger i tilknytning til Aktivitetsenteret. Disse tilbudene er under stadig
endring og må tilpasse seg nye brukergrupper.

Lokal jordmortjeneste
Samhandlingsreformen:
Regjeringen foreslår at lokal jordmortjeneste fortsatt skal være et kommunalt ansvar i
kombinasjon med at kommuner og helseforetak inngår avtaler om jordmortjenesten som sikrer
felles utnyttelse av ressursene.
Sigdal:
Lokal jordmortjeneste, beskrevet i Samhandlingsreformen:
Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) framhever jordmortjenestens sentrale rolle i en helhetlig
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Tjenesten ble lovfestet i kommunehelseloven i 1995.
På grunn av små stillingsbrøker rundt i kommunene er det i dag vanskelig å rekruttere til
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jordmorstillinger, og det blir da en skjevfordeling av tjenestetilbudet. Stortingsmeldingen
søker å løse dette ved å skissere 2 mulige ordninger: Den ene er at lokal jordmortjeneste
beholdes som et kommunalt ansvar i kombinasjon med at kommuner og helseforetak inngår
avtaler om jordmortjeneste som sikrer felles utnyttelse av ressursene. Den andre løsningen kan
være at kommunal jordmortjeneste forankres i helseforetak.
I meldingen foreslås videre at ansvaret for følgetjeneste legges til regionale helseforetak, for
Sigdal vil det i så fall bety Ringerike og Drammen, Kongsberg er mer usikkert i og med at
fødeavdelingens drift er under vurdering. Foretakene må samarbeide med kommunen(e) om å
etablere et system for å vurdere gravide med akutte problemer og avgjøre hvem som har behov
for følge.
Stortingsflertall har vurdert at den best egnede modellen er en jordmortjeneste forankret i
kommunen for å sikre nærhet og tilgjengelighet for brukere i hele landet. Regjeringen foreslår
at lokal jordmortjeneste fortsatt skal være et kommunalt ansvar, men at det inngås avtaler
mellom kommune og helseforetak for å sikre felles utnyttelse av ressurser. Kompetanse i
fødselsomsorg er av særlig betydning der det er lang reisevei til fødeinstitusjon. Avtaler
mellom lokal tjeneste og helseforetak må inkludere beredskap for fødende.
Aktuell situasjon i Sigdal:
For Sigdals vedkommende er jordmortjeneste allerede et veletablert tilbud der lokal jordmor
har en sentral rolle i svangerskaps- og barselomsorg innenfor helsestasjonen, og dessuten
samarbeider med fastlege og helseforetakene. Vaktordningen er ingen 24 timers kontinuerlig
vakt, men hver enkelt gravid blir fulgt tett opp av jordmor som gir en høy grad av
tilgjengelighet, også utenom vaktperiodene. Det gir trygghet å kunne ringe ”sin” jordmor når
fødselen nærmer seg. I tillegg har jordmor ansvar for ”Helsestasjon for ungdom”, et tilbud til
de mellom 13- 20 år, som kan ta kontakt både på ungdomskolen og på helsestasjonen. Hun har
fast dag på ungdomsskolen og bidrar også med undervisning i samliv. Det som blir interessant
for Sigdals jordmortjeneste, er i hvilken grad helseforetakene kan bidra til å øke beredskapen
for fødende utover den ordningen vi har i dag. Det er jo allerede et tett samarbeid mellom
jordmor lokalt og fødeavdelingene. Når jordmor ikke er på vakt, kan ambulanse kontaktes.
Helseforetakene kan neppe erstatte den tryggheten som lokal jordmor gir ved tett oppfølging
og tilgjengelighet for den gravide

Ad. hovedgrep 3 – etablering av økonomiske insentiver
Samhandlingsreformen:
Regjeringens vurdering er at dagens finansieringssystem ikke inviterer til en utvikling av
strukturer og innretning av tjenesteytingen som samsvarer med pasientenes behov for
helhetlige tjenester, eller motiverer til å finne fram til kostnadseffektive løsninger. De
økonomiske insentivene skal understøtte den ønskede oppgaveløsning og gi grunnlag for gode
pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger. Regjeringen vil innføre tre hovedgrep på dette
området:
1. innføre kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
2. overføre det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter ved sykehusene til
kommunene
3. økt grad av rammefinansiering av spesialisthelsetjenesten
Kjernen i begrunnelsen er at kommunen også gjennom de økonomiske ordningene kan
stimuleres til å vurdere om det kan oppnås bedre helseeffekter gjennom annen bruk av
ressursene, herunder riktigere bruk av sykehusene.
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Sigdal:
Regjeringen vil overføre ansvaret for og ressurser knyttet til utskrivningsklare pasienter til
kommunene fra 2012, hvilket betyr at kommunene får en betalingsplikt for pasienter som er
definert som utskrivningsklare. Samlet for kommunesektoren vil de, i forbindelse med
innføringen av ordningen, få tilført midler som svarer til kostnadene for de utskrivningsklare
pasientene. I prinsippet kan de velge å videreføre omfanget av utskrivningsklare pasienter i
sykehus og betale kostnadene ved dette. Samtidig vil det ligge et økonomisk insitament til å
etablere kommunale plasser med lavere kostnader. Endringen finansieres ved at helseforetak
får et trekk i sine rammer og kommunene en økning i sine rammer, basert på historiske tall for
kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. En slik løsning forutsetter at kommuner og
sykehus i samarbeid utarbeider kriterier for utskrivningsklare pasienter ( i dag er det sykehuset
som definerer dette), og at de enes om eventuell karenstid i tilfelle reinnleggelser innen en gitt
periode. Videre må betalingsforskrift for utskrivningsklare pasienter endres.
Bemanning og kompetansesammensetning i sykehjem og i hjemmesykepleien, legedekning i
sykehjem, antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger samt sykehusets lokalisering påvirker
liggetiden i sykehus. Det er stor forskjell i omfanget av utskrivningsklare pasienter både
mellom kommuner og mellom institusjoner. Sigdal har per i dag et lavt antall
utskrivningsklare pasienter liggende over tiden på sykehusene. Det medvirker imidlertid til et
stort overbelegg på Sigdalsheimen. Det er kompetanse til å ta i mot pasientene, men det er ikke
nok plasser. Det er også behov for en styrking av bemanningen både på Sigdalsheimen og i
hjemmetjenesten.
Det blir i Stortingsmelding nr 25 , mestring, muligheter og mening varslet om en sterkere
rettighetsfesting av BPA (brukerstyrt personlig assistent). Dette også istedenfor etablerte
tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie hos eldre brukere.
BPA kan være ressurskrevende tjenester som fordrer en helt annen organisering av tjenestene
enn den tradisjonelle pleie- og omsorgsmodellen. Den stiller også krav i forhold til å se på
kompetanse på en annen måte enn tidligere. Med brukere som skrives tidligere ut til
kommunen enn tidligere med omfattende hjelpebehov vil dette fordre store ressurser. En ser
også for seg at en i framtiden med framtidens brukere vil etterspørre også mange andre
yrkesgrupper enn de med tradisjonell helse- og sosialfaglig bakgrunn.
For å dekke opp dette behovet er det viktig at kommunene får økonomisk rom til å
gjennomføre dette, og at toppfinansieringen til ressurskrevende tjenester ikke blir ytterligere
redusert i tillegg.
Det vil være behov for flere omsorgsboliger for yngre brukere med sammensatte behov som
ikke vil være i stand til å mestre et liv uten oppfølging i større eller mindre grad. Disse bør
lokaliseres i Prestfoss.

Ad. hovedgrep 4 - Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i størst
mulig grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse
Samhandlingsreformen:
Dette handler om å styrke spesialisthelsetjenestens forutsetninger for å kunne levere gode
spesialiserte helsetjenester til befolkningen og kan primært skje på to måter. For det første vil
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en riktigere oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten legge til rette for
at spesialisthelsetjenesten i større grad kan konsentrere seg om spesialiserte oppgaver og
helsetjenester. For det andre kan et sterkere søkelys på de helhetlige pasientforløpene legge
bedre til rette for at pasienter med behov for spesialiserte tjenester finner fram til
tjenestestedene som har den aktuelle kompetansen.

Ad. hovedgrep 5 - Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer
Samhandlingsreformen:
- Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
- Prioriteringsveilederne (32 fagområder)
- Helsebiblioteket
- Nasjonal helseplan 2011 – 2014 våren 2010.03.01
Sigdal:
For Sigdal blir det å forholde seg og innrette tjenestene etter de nasjonale føringer som blir
gitt. Det blir fortsatt viktig å se prioriteringer innen for Helse og sosialetaten under ett, og opp i
mot andre prioriteringer i kommunen.
Omsorgsplan 2015 for Sigdal.
Når det gjelder Sigdal, er vi i ferd med å utarbeide vår egen omsorgsplan, her skal våre
utfordringer framover, så vel som velfungerende ordninger og tiltak for å møte framtidige
krav oppsummeres, og strategi skal legges på bakgrunn av dette. Det som man ser som
utfordringer på landsbasis, eller i byene er ikke nødvendigvis tilfellet i en kommune som
Sigdal. Dette blir et viktig dokument som kan danne grunnlag for velfunderte prioriteringer av
tiltak på tvers av virksomheter og ikke minst, basert på langsiktige vurderinger. Det skal settes
inn tiltak når det er nødvendig sett i forhold til øvrige behov. Utfordringene skal analyseres
grundig slik at de tiltakene som gir best mulig effekt blir satt i verk.
Overordnet omsorgsplan for Sigdal kommune er tenkt å bli en delplan til kommuneplanen og
er et levende dokument med fastsatt rullering.

Ad. Andre strategiske tiltak
Samhandlingsreformen :
Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som
vurderes er knyttet til : Utvikling av IKT systemer i helse- og omsorgssektoren, herunder
sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT, tidsfrister for utviklingsmål og utrede
utvikling av nasjonal kjernejournal. Utvikling av forsknings- og utdanningspolitikk, (”et
kompetent helsepersonell i alle deler av tjenesten”) og personalpolitikk som understøtter
målene i samhandlingsreformen og til slutt samarbeid mellom helsemyndighetene og andre
sektorer.
Sigdal:
Når det gjelder IKT systemer har Sigdal tatt i bruk flere fagsystemer. I pleie og omsorg brukes
Gerica (enkeltvedtak og pasientjournaler). Gerica er et av flere alternative fagsystemer til dette
formålet. I tillegg brukes egne fagsystemer på Helsestasjonen, i sosialtjenesten /NAV og i
barnevernet. Sigdal har inngått IT-samarbeid med Modum og Krødsherad. Disse bruker også
SIDE:

77

Sak 9/10
Gerica. I tillegg er det nylig inngått et samarbeid om å koble kommunen til Helsenett. Dette er
en felles elektronisk samhandlingsarena tilpasset helse- og sosialsektorens behov. Norsk
helsenett ble fra 1. nov. 2009 et statsforetak og eies nå både av kommunene og
helseforetakene. Tidligere var det eid kun av Helseforetakene. Helsenettet er så langt kun et
strategisk tiltak i henhold til samhandlingsreformen og ikke et pålagt tiltak. Sigdal kommune,
inkludert legesenteret, har likevel valgt å henge seg på da våre samarbeidspartnere Vestre
Viken Helseforetak og samarbeidskommunene er med. Etableringen er foreløpig kun i
startfasen. Neste skritt er integrering i Gerica.

Krav til ledelse og organisering – konsekvenser for Sigdal kommune
Utvikling av en ny kommunehelsetjeneste vil sette store krav til kommunal organisering og
ledelse, men gir da også mulighet for å utvikle kvalitetsmessige tjenester i lokalsamfunnet som
vil tjene befolkningen på en rekke områder. Det trekkes fram tre viktige fokusområder i
arbeidet med organisering og ledelse i kommunene:
1.Behovet for samfunnsmedisinsk kompetanse
I dette ligger å
a) skaffe oversikt over befolkningens behov, og hvilke tiltak som kan møte behovet, samt å
skaffe beslutningsgrunnlag for utvikling av helsetjenesten.
I Sigdal er det pr. januar 2010 startet en prosess med å utarbeide en overordnet omsorgsplan
for kommunen som skal kartlegge nettopp befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester
framover, og skissere tiltak for å møte behovet. Det er allerede gjort en del arbeid med dette
ved kartlegging av behov i eldreomsorgen mot 2025, behov hos brukere under 67 år, utredning
av behov for lindrende enhet, demensplan, kartlegging av behov for omsorgsboliger,
psykiatriplan, rehabiliteringsplan, rusplan m.v. Alt dette skal samles i omsorgsplanen.
b)avtalefeste et forpliktende samarbeid mellom foretak og kommuner på en rekke områder.
Sigdal kommune har et nært samarbeid med både Kongsberg, Ringerike og Drammen sykehus.
Sykehusene er en del av Vestre Viken HF.
Det er etablert et formalisert samarbeid med Ringerike sykehus både på rådmannsnivå og
tjenestenivå, og på tjenestenivå med Kongsberg sykehus. Det er nylig arbeidet fram en
samarbeidsavtale med Kongsberg sykehus på tjenestenivå, somatikk. Det er også utarbeidet
noen retningslinjer for samarbeid med Ringerike innen somatikken. Det er ikke utarbeidet
avtale med sykehuset Buskerud. Vi opplever nå å ha et relativt godt samarbeid med
sykehusene. Utfordringen er å møte hverandre som likeverdige parter.
Samarbeid med sykehusene er nyttig og nødvendig for å få til et helhetlig behandlingsforløp
for pasientene, men det er også tidkrevende. Det er en utfordring for Sigdal kommune at vi
samarbeider med flere sykehus, i motsetning til mange andre kommuner som primært har
samarbeid mot ett sykehus. Det vil trolig bli noe endringer på dette nå. Det er et håp om at
samarbeidet kan samkjøres og effektiviseres mer nå som sykehusene er organisert i ett foretak.
De fleste pasientene som meldes til kommunehelsetjenesten kommer p.t fra Kongsberg
sykehus. Fastlegene i kommunen legger som oftest inn pasienter her. Pasienter fra Ringerike
sykehus er hovedsakelig pasienter som har blitt innlagt via legevakt. Det vil trolig også bli
endringer her nå som sykehusene omorganiserer sin tjenester. Se nedenfor.
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Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009 og omfatter følgende sykehus: Sykehuset Buskerud,
Drammen, Sykehuset Buskerud, Lier, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, sykehuset Asker
og Bærum, Sandvika og Sykehuset Asker og Bærum, Blakstad.
Fra 1. januar 2010 er Vestre Viken organisert i seks tverrgående klinikker. Klinikkene er
Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk, Klinikk for psykisk helse og rus, Kvinne-og
barneklinikken, Klinikk for medisinsk service og Klinikk for intern service. Mellom 80 og 90
prosent av befolkningens behov for sykehusbehandling skal dekkes av Vestre Viken. Den mest
spesialiserte behandlingen skal fortsatt skje på Oslo universitetssykehus.
Vestre Viken HF har somatiske tilbud i Kongsberg, Hønefoss, Drammen, Sandvika og på Ål.
Tilbud innen psykisk helse finnes på en rekke steder i opptaksområdet. De to største enhetene
ligger på Blakstad og i Lier.
Et uttalt mål for Vestre Viken HF er at de sammen med kommunene har ansvar for å utvikle et
helhetlig og sammenhengende helsetilbud.
Sigdal deltar for tiden i et prosjekt vedr. helhetlig pasientforløp med Ringerike sykehus.
Sigdal er nå også medlem av Vestregionen og herunder med i et nylig startet prosjekt,
”Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken”. Mål for prosjektet er å ivareta og styrke
medlemskommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktur og endringene i
kommunehelsetjenesten. I alt 27 kommuner er med i prosjektet. Prosjektet skal skissere
kommunale utfordringer som følge av samhandlingsreformen og fusjonen Vestre Viken HF,
herunder vurdere både faglige og administrative konsekvenser knyttet til
samhandlingsreformen. Prosjektet er som sagt nylig oppstartet og foreløpig i
datainnsamlingsfasen. Prosjektleder har hatt møte med administrasjonen i Sigdal og fått våre
innspill og vurderinger gitt i denne analysen. Videre har kommunen en representant fra
administrasjonen i referansegruppen for Kommunehelsesamarbeidet (virksomhetsleder for
Sigdalsheimen og hjemmetjenesten)
2. Behov for tydelig plassering av ansvar, både organisatorisk og faglig
I følge samhandlingsreformen skyldes mange av de samhandlingproblemene som rapporteres i
dag at oppgavene forventes løst av personell som ikke har tilstrekkelige fullmakter og ansvar.
(Ikke minst blir dette viktig å avklare der flere kommuner eventuelt samarbeider om tjenesten)
I Sigdal opplever vi, og får tilbakemeldinger om at dette fungerer bra. Det er få ledernivåer og
lite byråkrati. Personell med ansvar for oppgaveløsning i forhold til samhandling med
2.linjetjenesten har de nødvendige fullmakter og ansvar. Organisatorisk og faglig ansvar er
tydelig plassert. Samtidig er kommunen og tjenesten er akkurat passe stor til at vi har god
oversikt over egne og andres tjenester. Særlig nyttig er det å organisere Sigdalsheimen og
hjemmetjenestene med felles ledelse og tett samarbeid da de gir tjenester til de samme
brukerne.
3. Behov for mer systematisk organisering av brukermedvirkning
En av hovedkonklusjonene i samhandlingsreformen er behovet for å understøtte brukernes
evne til å mestre egen helse. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra brukerne selv, både på
systemnivå i arbeidet med å organisere tilbud, og på individnivå, gjennom måten den enkelte
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gis mulighet til individuell tilpassning av tilbudet. Det er nødvendig å organisere brukerutvalg
på systemnivå også i kommunene, slik det er i foretakene.
Samarbeid med frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner representerer en betydelig ressurs i norsk samfunnsliv, også der det
offentlige har påtatt seg ansvar for tjenester som ytes til befolkningen. Samhandlingsreformen
oppfordrer til å sette et særskilt fokus på frivillige organisasjoners rolle og hva som er aktuelle
samarbeidsmønstre mellom det offentlige og organisasjonene og Helse- og
omsorgsdepartementet har satt i gang en forberedende prosess og innledet dialog med de
frivillige organisasjonene. Formålet er å drøfte hvordan prosesser bør organiseres for at det
innenfor rammen av samhandlingsreformens tenkemåte kan utvikles bedre samarbeid mellom
offentlige myndigheter, virksomheter og de frivillige organisasjonene. Et viktig område som
de frivillige organisasjonene kan bidra til å videreutvikle, er likemannsarbeid.
I Sigdal har vi lang tradisjon for samarbeid med Røde Kors besøkstjeneste, både i
hjemmetjenesten og på Sigdalsheimen. Det har også vært tett samarbeid mot andre lag og
foreninger i kortere eller lengre perioder. Sigdal har ingen frivillighetssentral. Det jobbes for
tiden med å etablere rutiner for Sigdalsheimens venner og Sigdalsheimens prosjektet ”slipp
kulturen inn” på sykehjemmet. Det gjelder ikke bare samarbeid med lag og foreninger, men
også med enkeltpersoner som ønsker å bidra. Frivillighet har en verdi i seg selv gjennom
medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar.
Et godt og kreativt samarbeid med frivillige organisasjoner kan bidra til bedre realisering av de
helsepolitiske målene om forebygging og andre tiltak som skal bidra til at brukerne mestrer
sine livssituasjoner. Til sammen kan det utgjøre mange frivillighetstimer det ville kostet
kommunen dyrt om de skulle utført aktiviteten selv. Det er ikke minst til god hjelp for
personalet som på grunn av lav bemanning ikke får tid til å imøtekomme alle sosiale behov og
ønsker, selv om det er like mye lovpålagt som stell og pleie. Samarbeid med frivillige vil bli
enda viktigere framover dersom det også blir begrenset tilgang på helsepersonell slik
demografien spår. Sigdalsheimen har også et samarbeidsprosjekt på gang med Hagelaget om
tilrettelegging av uteområdet – sansehage hvor flere pasienter kan gå ut uten å måtte ha
kontinuerlig følge av personalet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Den foreløpige saken vedrørende analyse av samhandlingsreformen for Sigdal kommune tas til
orientering. Saken tas opp igjen senere, når Samhandlingsreformen eventuelt er vedtatt.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 9/10 den 09.03.2010
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 11.03.2010
Kjell Tore Finnerud
Møtesekretær
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