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Faktaopplysning: 

I budsjett vedtaket for 2017 vedtok kommunestyret følgende angående organisering av Helse- 

og omsorg: 

For å utnytte sykepleieressursen på en bedre måte ønsker man en felles 

sykepleieturnus på hjemmebasert og sykehjemmet. Felles ledelse, på hjemmebasert og 

sykehjemmet utredes og legges frem innen juni 2017 

 

På grunn av knappe sykepleierressurser i pleie- og omsorg, ble det utarbeidet en 

«kriseturnus» i januar, hvor 3 sykepleiere sykehjemmet arbeidet ved hjemmebasert omsorg. 

Parallelt med dette, ble det opprettet en arbeidsgruppe for å jobbe med felles turnus jfr. 

Kommunestyrevedtak. Arbeidsgruppen kom frem til at det pr i dag ikke er hensiktsmessig å 

bruke alle sykepleierne på tvers av avdelingene. Det ble utarbeidet en turnus hvor 4 

sykepleiere fra sykehjemmet går inn i turnusen ved hjemmebasert omsorg, som ble satt i verk 

24. april. Denne skal evalueres om 6 måneder, samt se på muligheten for utvidelse av å bruke 

ressurser på tvers av avdelingene. Det vil utarbeides en plan for at alle sykepleiere skal bli 

kjent på de ulike avdelingene. Målet er å få en felles sykepleiertjeneste 

 

Etter et statusmøte på dette mellom rådmannen og Helse-og omsorgssjefen så kom det fram 

momenter som tilsa at vi bør ta et steg tilbake og gjøre en mer omfattende utredning av både 

organisering og dimensjonering. Vi har vedtatt Pleie- og omsorgsplan 2017-2021 som er en 

god beskrivelse og rettesnor for tjenestene i tiden fremover. Videre kommer det etter all 

sannsynlighet nye krav den den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som krever at  vi 

forbereder oss. En nøye gjennomgang av ressursbruken er derfor tatt in som et element i 

tillegg til det med organisering.  Av nye ting som forventes innført for kommunene er krav 

om ergoterapeut og opplegg for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra psykiatrien på 

samme måten som fra somatikken i dag. Rådmannen ser ingen tegn som tyder på økte 

ressurser til kommunene, derfor må de nye oppgavene løses innenfor den rammen vi har i 

dag. 

 



Med et mer omfattende oppdrag så ønsker rådmannen at det blir tatt inn ekstern kompetanse 

som kan gjennomføre utredningene. Vi har derfor kontaktet Ressurssenter for omstilling i 

kommunene (RO) for å få et forslag til opplegg for oss. (vedlagt). Kommunen ba om at 

skissen skulle ta med seg følgende: 

 Dimensjonering(bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 

 Organisering av tjenestene herunder organisering av ledelse (ref. 

kommunestyrevedtak) 

 Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleiere) 

 

Det er nødvendig med en bred forankring i organisasjonen under gjennomføringen av 

prosessen. Dette for å skape god legitimitet til resultatet, og et godt grunnlag for endringer. 

 

Forslaget fra RO er drøftet med tillitsvalgte på møte den 24/5/2017. Her møtte HTV fra 

Fagforbundet og hovedtillitsvalgt. Sykepleierforbundet meldte forfall til møtet. Konklusjonen 

fra drøftingsmøtet var: 

Både hovedverneombud og HTV fagforbundet stiller seg positiv til skisserte prosjekt 

som RO har skrevet, og imøtekommer denne prosessen. 

 

 

 

Vurdering: 

Pleie- og omsorgstjenestene står hele tiden foran nye utfordringer. Videre stilles det stadig 

større krav til omfang og innhold i de tjenestene som kommunene har ansvar for. Dette krever 

at vi tar i bruk ny teknologi, men også at vi gjennomgår måten vi utfører oppgavene på samt 

dimensjonering og organisering.  

 

RO er en stiftelse som ble opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. ROs 

samfunnsoppdrag har fra starten vært å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge.  

RO bistår kommuner i konsulentoppdrag innen helse- og omsorgstjenesten.  

 

ROs faglige grunnlag er at all formidling av pleie- og omsorgstjenester skal baseres på 

mottakerens evne til aktivitet og selvhjelp. RO ønsker i samarbeid med sine oppdragsgivere å 

bidra til å utvikle en helhetlig omsorgstjeneste i tett samspill med brukerne av tjenestene. RO 

er opptatt av reell forankring, deltakelse og medvirkning i alle endrings- og 

omstillingsprosesser 

 

Vi har med bakgrunn i RO`s kompetanse på området bedt om en skisse og et tilbud.  

Oppdraget hos oss vil koste 250 000.- + reise, opphold og mva.  

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret at denne prosessen gjennomføres. Det vil gi et godt 

grunnlag for å fatte gode vedtak om dimensjonering og organisering.  

 

Det søkes ekstern med finansiering fra OU midler og fylkesmannen. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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