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Dimensjonering og organisering av helse og omsorg – skisse til prosjekt 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) viser til forespørsel datert 2. mai 2017 om en skisse 

til et prosjekt om organisering og dimensjonering av helse- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune. 

Kommunen ønsker at skissen tar med seg følgende: 

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 
- Organisering av tjenestene herunder organisering av ledelse (ref. kommunestyrevedtak om 

felles ledelse) 
- Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleiere) 

 
Hensikten med prosjektet er å møte framtiden på en bærekraftig måte, i en tid med vanskelig 

rekruttering, nye oppgaver og flere eldre i årene framover. 

Skisseforslag 
I forbindelse med ny etablering av ledelse og organisering, ønsker Lebesby kommune å rigge en 

bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste. Slik RO forstår henvendelsen, skal det i prosjektet legges vekt 

på hensiktsmessig dimensjonering, organisering og bruk av ressurser som kan møte det nåværende 

og framtidige behovet, både faglig og økonomisk. 

Pleie- og omsorgsplanen 2017-2021 for Lebesby kommune gir en god oversikt over status i dag. RO 

vil derfor bistå kommunen i å vurdere tjenesten med henblikk på hva som gir framtidige bærekraftige 

løsninger. 

I samarbeid med kommunen vil RO gjennom kvantitative og kvalitative metoder bistå med å finne et 

godt beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidige løsninger for en kvalitativ god tjeneste.  

Eksempler på analyser som kan si noe om framtidig innretning og dimensjonering kan være  

 Tjenesteprofil 

 Direkte og indirekte brukertid 

 Ressurs- og driftsanalyse sykehjem 

 Befolkningsframskriving, aldersbæreevne og familieomsorgskoeffisient 

 KOSTRA-analyse 
 

 

 til stede i kommunen 
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RO erfarer at bred involvering i endrings- og utviklingsprosesser er nyttig for å sikre forankring, 

framdrift og engasjement. Videre sikrer en slik involvering at erfaringskunnskapen som de ansatte 

har blir ivaretatt i prosessen. På denne bakgrunn ønsker RO å gjennomføre et intervju- og 

samtaleprogram med ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter. Ved å møte 

aktørene ansikt til ansikt er vår erfaring at det gir mer detaljert kunnskap og muligheter for å gå i 

dybden. Samtidig gir det oss gode innspill til framtidig innretning og tiltak.  

Resultatet fra intervjuene vil bli bearbeidet og benyttet som grunnlag for videre arbeid i en mindre 

arbeidsgruppe, som er representativt sammensatt. 

Gjennomføring 
Analysen av informasjon og data vil gi grunnlag for å konkretisere utfordringsbildet for 

omsorgstjenesten framover. Utfordringene vil handle om innbyggerne sine behov for helse og 

omsorg, bemanningsressurser, demografiske forhold og politiske føringer. På bakgrunn av 

kvantitative og kvalitative funn og føringer fra lokale og sentrale myndigheter, må ulike strategiske 

valg vurderes og danne grunnlag for planlegging av ledelsesstruktur, bemanning og 

tjenesteorganisering. Vurderinger av hva som gir kostnadseffektive og kvalitativt gode tjenester vil 

være førende for arbeidet hele veien. Målet er en tjeneste som er bærekraftig i dag og i framtida. 

Følgende elementer kan inngå i en framdriftsplan: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Kontraktsinngåelse 
Oppstartsmøte 
 

Dokumentgjennomgang 
Analyser 
Intervju  
Arbeidsmøter  

Utarbeidelse av rapport 
Presentasjon 
 

 

Om RO  
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. RO er i tillegg landets 

fremste leverandør av BPA-kurs (Brukerstyrt personlig assistanse). Mange av konsulentoppdragene 

er direkte knyttet til tjenestekvalitet, dimensjonering, ressurseffektivitet og bistand til utarbeidelse 

av strategier / planer.  

ROs kompetanse og erfaring 
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 der vi bistår 

kommunene.  

RO baserer sine forslag til løsninger på oppdatert kunnskap og praktisk erfaring fra norske 

kommuner. Alle medarbeidere i RO har arbeidserfaring fra kommunal virksomhet og / eller offentlig 

forvaltning.  
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Prisantydning 
Slik oppdraget er skissert vil totalsummen være kr. 250 000,- + reise, opphold og mva. Dersom det er 

spørsmål til skissen, ta gjerne kontakt med rådgiver Bente Bakken på telefon 979 61 925. 

Dersom det er spørsmål til skissen, ta gjerne kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 
 

Bente Bakken 

Rådgiver 

Tlf. 979 61 925 
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Følg oss på facebook: 
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