
 

 

 

 

 

 

 

  

Tilstandsrapport 
2020 
  

 Helse, omsorg og velferd  

Kunnskapsgrunnlag for revisjon av helse, - omsorgs- og     

velferdsplan 

 

 

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2020 

 



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Innhold 
Om tilstandsrapport 2020 ................................................................................ 3 

Tilstandsrapport 2020 ............................................................................................. 3 

Kommunens overordnede hensyn ......................................................................... 4 

Tilstandsrapportens funksjon ................................................................................ 5 

Anbefalinger for revisjon av HOV-planen ....................................................... 6 

Nasjonale føringer/ rammer for HOV .............................................................. 9 

Status for satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 ............ 11 

Satsingsområder ................................................................................................... 11 

Mål og strategier .................................................................................................... 12 

Oppsummering ...................................................................................................... 21 

Nøkkeltall  ........................................................................................................ 24 

Vedlegg 1: Oversikt årsverk og kompetanse ............................................... 25 

Vedlegg 2 Oversikt over politiske saker ....................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Om tilstandsrapport 2020 

Tilstandsrapport 2020 
 

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd (HOV) 2020 skal gi en samlet informasjon om tilstanden i 

kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud, og knytte dette til gjeldende styringssystem. 

Rapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder framstilling og 

vurdering av resultater i kalenderåret 2019. 

Tilstandsrapporten er en del av kommunedirektørens internkontroll av virksomheten jf. 

kommuneloven § 23 og internkontrollforskriften § 4, samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten.     

På grunn av covid-19 pandemien våren 2020, ble ressurser innen helse- og omsorg flyttet til 

kommunens krisestab. De årlige styringsdialogene utgikk og dermed en del av grunnlagsmaterialet 

for kommunedirektørens vurderinger og anbefalinger om videre arbeid. Oversikt over avviksmeldinger 

og klager er også tatt ut av tilstandsrapporten, men følges opp kontinuerlig.  

Årets tilstandsrapport er dermed noe annerledes bygget opp enn i tidligere år. I tilstandsrapporten 

2020 er det i stedet det lagt større vekt på en evaluering av strategiene i helse- og omsorgsplanen. 

Dette er et viktig grunnlag for å revidere helse, - omsorgs- og velferdsplanen som starter opp høsten 

2020. 

Tilstandsrapporten 2020 har fem kapitler og to vedlegg. 

Kapittel 1 viser rapportens oppbygging og funksjon, samt hvilke sammenhenger rapporten 

inngår i.  

Kapittel 2 oppsummerer tilstanden i helse, omsorg og velferdstjenestene og gir anbefalinger 

for videre arbeid. 

Kapittel 3 viser viktige nasjonale føringer og forventninger. 

Kapittel 4 viser satsningsområder og mål fra Helse–og omsorgsplan 2015-2026 og en 

evaluering av hvordan planen er fulgt opp.  

Kapittel 5 presenterer utvalgte nøkkeltall som benyttes til å følge med på utviklingen og 

legges til grunn for langsiktig utvikling av bærekraftige tjenester.  

Vedlegg 1 gir en gjennomgang av enhetenes kjerneoppgaver og tallmateriale på årsverk, 

gjennomsnittlig stillingsprosent og kompetansesammensetning, samt sykefravær. 

Vedlegg 2 er en oversikt over alle saker som har vært politisk behandlet i 2019. 
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Kommunens overordnede hensyn 
 

For å ivareta den bredden som ligger i kommunens samfunnsoppdrag, angir kommuneplanen fire 

overordnede hensyn. Hensynene skal vektlegges som en naturlig del av alt arbeid og synliggjøres i 

alle vurderinger. Under omtales de fire overordnede hensynene i lys av kommunens helse, omsorgs- 

og velferdstilbud.  

En årlig tilstandsrapport skal bidra til oversikt for å kunne gjøre de rette prioriteringene av kommunens 

ressurser. 

 

God folkehelse i befolkningen 

Hensynet omhandler alle typer tiltak der 

formålet er å fremme helse og hindre at 

sykdom, skade eller sosiale problemer 

oppstår. Tidlig innsats og mobilisering av 

brukeres egne ressurser og nettverk er 

vesentlig for en bærekraftig helse, - omsorgs -

og velferdstjeneste.  

 

Trygt og sikkert lokalsamfunn 

Hensynet rommer hvordan vi gjennom vår 

saksbehandling og levering av tjenester gir 

innbyggerne et trygt og sikkert lokalsamfunn. 

Kommunen har ansvar for et bredt spekter av 

helse-, omsorgs- og velferdstjenester til 

innbyggere i alle aldersgrupper som har behov 

for det. Å være en del av et samfunn som gir 

innbyggeren rett til tjenester og bistand dersom du har behov for det, bidrar til trygghet. 

 

 

Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

Det skal gjennomføres en samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon som sikrer at naturens ressurser 

disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, og som ivaretar disse også for kommende 

generasjoner. For kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud vil transport, energibruk, innkjøp 

og forbruksmateriell være områder hvor vi har mulighet til å påvirke dette i riktig retning.  

God folkehelse 

i befolkningen

Trygt og 
sikkert lokal-

samfunn

Langsiktig forvaltning av 
kommunens ressurser

Bære-
kraftig  

klima og 
miljø-

utvikling



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Hensynet innebærer at kommunens økonomistyring innrettes slik at tjenestetilbudet tilpasses 

utviklingen i innbyggernes behov, med god ressursutnyttelse administrativt og personalmessig. 

Utvalgte nøkkeltall i tilstandsrapportens kapittel 5 benyttes til å følge med på utvikling fra år til år, og 

skal gi et visst sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner.  

 

Tilstandsrapportens funksjon 
 

Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd er en del av kommunedirektørens betryggende kontroll 

av helse- omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen. Tilstandsrapporten skal være et verktøy for å følge 

med på utvikling og vurdere tilstanden. Gjennom årlig framstilling av resultater på utvalgte områder, 

etableres grunnlag for enhetenes prioriteringer i kommende handlingsprogram. Tilstandsrapporten vil 

også være en oppfølging av satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 og således gi 

grunnlag for evaluering av planen.  

I år er det lagt vekt på å få fram en evaluering av mål og strategier i helse- og omsorgsplanen. Dette 

har blitt prioritert foran blant annet oppfølging fra styringsdialogene som utgikk pga. pandemien. 

Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem, som vist i figuren under:  

 

Årshjul

Tilstandsrapport 
helse, omsorg 

og velferd

Handlings-
program

Virksomhets-
planer

Årsberetning



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Anbefalinger for revisjon av HOV-planen 
 

Dette kapittelet viser anbefalinger basert på oppsummeringen i kapittel fire og fra nøkkeltallene i 

kapittel fem, og legger grunnlaget for videre arbeid med ny helse, - omsorgs- og velferdsplan. 

Anbefalingene skal også være førende for enhetenes utviklingsområder i kommende 

handlingsprogram og videre arbeidsmål i virksomhetsplaner 2020/2021.  

Enhetene har gjennomgått målene og strategier i helse- og omsorgsplanen og vurdert hvorvidt 

strategiene er fulgt opp eller om det er behov for videre utviklingsarbeid. På bakgrunn av dette, 

samt føringer og forventninger, både nasjonale og kommunale, peker det seg ut noen anbefalinger, 

både strukturelle og faglige, som bør legges til grunn arbeidet med i ny helse-, omsorgs- og 

velferdsplan.  

Evalueringen av nåværende helse- og omsorgsplan viser at flere av satsningsområdene, målene og 

strategiene fortsatt er relevante for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Dette kommer fram 

i oversikten under.  

Kommunen er opptatt av å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, 

sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov. Tjenestene står overfor store oppgaver 

framover. Befolkningssammensetningen endres, flere brukere vil ha behov for å få ivaretatt både 

fysiske, psykiske og sosiale behov og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Tjenestene må i 

større grad legge til rette for at brukere kan leve og mestre sine liv, samtidig som de skal ha 

trygghet for å få god hjelp og omsorg når de har behov for det. Pårørende vil fortsatt være en viktig 

ressurs, som i samarbeid med tjenestene skal få veiledning, støtte og avlastning. Gjennom bruk av 

velferdsteknologi og nye løsninger skal brukere få økt mestring og trygghet i hverdagen. 

Vi må legge til rette for at flere eldre kan bo lenger hjemme, og leve aktive og selvstendige liv – med 

tilpassede tjenester. Det blir også viktig at mennesker opplever trygghet og verdighet ved livets 

slutt.  

For at flere skal få bo hjemme blir det viktig å styrke de eldres helse. Dette betyr at vi må legge til 

rette for å forhindre hoftebrudd, hindre fallulykker i og ved hjemmet, som medfører alvorlige 

personskader og død.  

Det er viktig å stimulere at innbyggere tenker på alderdommen og sikrer seg en bolig med 

livsløpsstandard slik at boforholdene bidrar til at en kan leve livet ut i egen bolig. Samtidig må 

kommunen sikre at det er tilstrekkelig tjenestetilbud tilpasset behov, dette inkluderer også at boliger 

med heldøgns omsorg blir en mer sentral del av tjenestetilbudet. 

En faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte gir god helsehjelp og 

omsorg. En styrking av kompetansen hos de ansatte vil bidra til en faglig sterk kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og bedre lederkompetanse.  

I Rælingen kommune har det gjennom mange år vært en høy prioritering av omsorgstjenester. Det 

framgår av nøkkeltallskapitlet at det både er høy kostnad på tjenesteproduksjonen og det er høyt 

antall i, men også vesentlig vekst av, yngre tjenestemottakere.  
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Vi har en ung befolkning og, som vi ser i folkehelseoversikten, en helt normal helsetilstand i 

befolkningen. Dette må gjenspeile seg i en overordnet plan for helse-, omsorgs- og 

velferdstjenestene. Tjenestene må dreies og justeres slik at vi blir mer treffsikre på hvilke tjenester 

som dekker hvilke behov, øker egenmestring hos innbyggere vi i dag gir tjenester til og samtidig 

øker effektiviteten i egen tjenesteproduksjon. Med utgangspunkt i det overordnede hensynet til 

langsiktig forvaltning av kommunens ressurser, som også skal sikre en god avveining mellom 

kommunens tjenester og i forhold til dagens og framtiden tjenestemottakere, så må økonomiske 

hensyn få tyngre vekt. 

 

 

 

HOV-planen skal ha et langsiktig og overordnet perspektiv. Satsningsområder for neste 

planperiode, herunder mål for hva kommunene ønsker å oppnå og strategier for hvordan målene 

skal nås, bør være relevante for alle tjenestene.  

Bærekraftige tjenester
Utvikling av styringsinformasjon, dreining av tjenesteprofil, samspill bruker - familie -

nærmiljø og kommune, bruk av velferdsteknologi, effektiv tjenesteproduksjon

Helhetlige og samordna tjenester 

Samarbeid mellom enheter, felles mål om pasientforløp, felles kartleggingsskjema, 
gruppetilbud, samlokalisering, samarbeid fastleger, kompetanse

Brukernes ressurser

Bevisstgjøre innbyggere på eget ansvar, mestring, forventningsavklaringer, 
kartlegging, tilgjengelig informasjon, rutine for pårørende 

Anbefalinger om satsingsområder i ny plan/strategi
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I arbeidet med revisjon av HOV-planen bør det legges opp til at tjenestenes styringsdokument ikke 

er en plan med tiltak, men en overordnet strategi for helse, omsorg og velferd. Strategien bør heller 

følges opp med spesifikke tjenesteplaner, med tiltak tilpasset tjenestene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanseutvikling forankres felles og blir tema politisk

Strategi for velferdsteknologi evalueres og innarbeides i alt planverk 

Utvikling av styringsinformasjon for å sikre effekter av vedtatte endringer

Tjenestene utarbeider planer etter tema med tiltak

Planene revideres etter behov og trenger ikke behandles politisk

Strategien har overordna mål (sånn vil vi ha det) og strategier (sånn skal vi 
gjøre det) som gjelder for alle tjenestene

Strategien behandles politisk og gjelder for en lengre periode 

Utarbeide en strategi for helse,- omsorgs- og velferd som er overordna for 
hele tjenesten

Struktuerelle anbefalinger for revisjon av planen
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Nasjonale føringer/ rammer for HOV 
 

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og velferdstjenester til alle som 

trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like vilkår gjennom 

regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll. Nasjonale 

føringer gir retning og rammer for helse og omsorgstjeneste og må legges til grunn for kommunens 

planer.  

For budsjettåret 2019 hadde regjeringen disse sentrale målene for helse- og omsorgstjenesten: 
  

• Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene 

• Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren 

• Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og 
forebygging 

• Fremme kommunenes evne til omstilling og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, basert på eldrereformen Leve hele livet 

 
Det er pasienten som skal stå i sentrum for de endringene som gjøres. 
 
Regjeringen har lagt fram en rekke dokumenter de siste årene for å understøtte disse målsettingene 
i tillegg til målsettinger som er vesentlige for velferdstjenester og for forebyggende og støttende 
tjenester for barn med særskilte behov. Noen av disse trekkes fram nedenfor:   
 

St.meld. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre  

Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har 

behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i 

tjenestene. Hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger 

på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, 

sammenheng og overganger i tjenestene. 

Reformperioden varer fra 2019 til 2023. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli 

belønnet i statlige støtteordninger. Det er anbefalt at kvalitetsreformen innføres i samarbeid med 

flere av kommunens tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Reformen 

skal sees i sammenheng med regjeringens plan for omsorgsfeltet, inkludert Demensplan 2020. 

Satsing på demensomsorg er viktig for å nå målet om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende 

personer med demens innen dette blir lovpålagt fra januar 2020. 

 

St. meld. 10 (2018- 2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – den statlege 

frivilligheitspolitikken  

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Bred 

deltakelse er det overordna politiske målet.  
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Virkemidlene staten har for å nå dette målet er tilskudd som støtter opp om en sterk og uavhengig 

sektor, en forenklingsreform som legger til rette for en enkel, forutsigbar og åpen 

tilskuddsforvaltning og en samordna og forutsigbar frivillighetspolitikk. 

 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2020) inneholder en kombinasjon av 

strukturelle og befolkningsrettede tiltak og tiltak som retter seg mot den enkelte, gjennom 

tilrettelegging for gode og enkle valg. Tiltakene skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å 

fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer er det nødvendig 

med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. 

Ernæringsarbeidet i kommunene og i sykehusene skal styrkes.  

 
St. meld. 19 (2018- 2019) Folkehelsemeldinga – gode liv i et trygt samfunn  

Regjeringen vil videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

Folkehelsearbeidet skal være bærekraftig. Hovedtrekkene i utfordringsbildet er i stor grad de 

samme som ved forrige melding i 2015. Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme 

helsevennlige valg. På noen områder ønskes en forsterket innsats. Det gjelder tidlig innsats for barn 

og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse. Meldingen gir en oversikt over 

planlagt eller påbegynt strategiarbeid. 

 

St. meld. 13 (2018- 2019) Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft tar opp ulikhet og 

lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og 

trygdeordningenes betydning for fordeling av muligheter, læring gjennom livet, ulikhet i helse, 

demokratisk og sosial deltakelse, samt erfaringer fra andre land om drivkrefter bak endring i 

inntektsfordelingen. Det vises innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet, og 

konsekvenser av ulikhet. Høy levestandard og små forskjeller gjør Norge til et godt land å bo i. 

Forskjellene skal fortsatt være små i Norge, og alle skal ha muligheter og frihet til å treffe egne valg. 

 

Stortinget har vedtatt barnevernreformen, som skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og 

tidlig innsats. Reformen gir kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra barnevernet. 

Kommunene får også økt finansieringsansvar for barneverntilak og økt ansvar for fosterhjem. 

Reformen trer i kraft i 2022.  

 

Nasjonal strategi Bolig for velferd (2014-2020) bør implementeres. Fylkesmannen forventer at 

kommunene tar opp boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen og fram til 2020 skal 

kommunene prioritere å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig. 

Kommunene er også forventet å etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og 

oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser, som mangler 

eller risikerer å miste boligen sin.  
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Status for satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-
2026 
 

Satsingsområder  
 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026 har et langsiktig og overordnet perspektiv. Planens 

satsningsområder er relevante for hele kommunens helse, omsorgs- og velferdstilbud, selv om 

enkelte enheter ikke yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som er planens 

lovgrunnlag. Det er utarbeidet mål og strategier for perioden innenfor fire satsningsområder. 

Satsningsområdene beskrives under:  

 

Brukernes ressurser og medvirkning 

Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i 

utgangspunktet skal klare seg selv med minst mulig 

offentlig bistand. Tjenesteytere må ha fokus på hvordan 

ressursene til den enkelte innbygger kan mobiliseres. 

Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er 

viktige suksessfaktorer. 

 

Organisering og utvikling av tjenester 

Tjenestetilbudet må utvikles i takt med innbyggernes behov og ses i sammenheng med 

samhandlingsreformens intensjoner om fokus på forebygging, tidlig innsats, rehabilitering og 

helhetlige og koordinerte tjenester. Satsningen skal bidra til å unngå, eller å utsette mer 

ressurskrevende tjenester.  

 

Kompetanse 

Kompetanse kan defineres som kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør den enkelte 

i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med definerte målsettinger. Det er behov for å 

arbeide kontinuerlig og systematisk med kompetanseheving av alle ansatte for å møte dagens og 

fremtidens behov i helse og omsorg.  

 

Helhetlig oversikt over tjenestetilbudet 

For å kunne gjøre riktige prioriteringer av kommunens ressurser er kommunen avhengig av å ha en 

helhetlig oversikt over tjenestetilbudet.  
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Tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon er avgjørende for å kunne gi forsvarlige helse, 

omsorgs- og velferdstjenester. En systematisk kvalitetsforbedring innebærer også å undersøke om 

tjenestene er hensiktsmessige sett med brukernes øyne.  

 

Mål og strategier 
 

Kommunen har fått betydelig større ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid i alle deler 

av helse- og omsorgstilbudet. Økende krav til kommunen og endringer i organiseringen av 

tjenestetilbudet for å imøtekomme disse kravene, var viktig da helse- og omsorgsplanen ble vedtatt 

i 2015.  Planens hensikt har vært å sikre at kommunen oppfyller sin plikt etter helse- og 

omsorgstjenesteloven og at kommunen er forberedt til å gi innbyggerne det tjenestetilbudet det til 

enhver tid er behov for. Planen skulle synliggjøre en langsiktig strategi for hvordan kommunen 

hensiktsmessig kan benytte sine ressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

I helse- og omsorgsplanen har hvert av satsningsområdene beskrevet over mål (slik vil vi ha det) og 

strategier (det får vi til ved å). I tabellene på de neste sidene går vi gjennom hvert mål og de 

strategiene som er knyttet til målet, og redegjør for noe av det arbeidet som er gjort i oppfølgingen 

og noe om hva som har vært utfordrende. Etter tabellen er det en oppsummering av de viktigste 

funnene.   
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1. Helse- og omsorgstjenester planlegges og 

gjennomføres med fokus på brukernes ressurser 
 

• Bevisstgjøre innbyggerne på eget ansvar for egenomsorg i kontakt med 
tjenesteapparatet 

• Gi informasjon, veiledning og opplæring for å gi innbyggerne et godt grunnlag 
for egenomsorg  

• Utvikle en systematisk tilnærming for å kartlegge brukernes egne ressurser, 
muligheter og mestring, avtale hva brukers nettverk kan bidra med og avklare 
pårørendes forventninger.  

• Utforme tjenestetilbudet i samspill med frivillig innsats, aktører i lokalmiljøet 
og brukernes eget nettverk; ressursorientert fokus i tjenesteyting for å ivareta 
brukernes ressurser og mulighet for hverdagsmestring ved å gi riktig bistand 
med fleksibilitet i tjenesteyting. 

• Tilrettelegge for sosiale møteplasser, gjerne knyttet til fysisk aktivitet. 

• Bidra til et aktivt lokalmiljø med organisert frivillig innsats. Friske eldre og 
andre med restarbeidsevne kan bidra med praktisk bistand til hjemmeboende 
(«ambulerende vaktmestertjenester») og sosiale stimuli.  

 

 
Slik har vi fulgt opp strategiene 
 

 
Dette har vært utfordrende  

Vi har jobbet med å bevisstgjøre 
innbyggerne på eget ansvar i tjenestene. 
Bruker forventes å gjøre en egeninnsats og 
delta i beslutninger, for eksempel om egen 
rehabilitering. Kommunen gir mer og 
annerledes informasjon nå enn tidligere, på 
flere områder.  
 
Flere enheter har fått tydeligere 
retningslinjer og kriterier for hva tjenestene 
inneholder, fått bedre kartlegginger, bedre 
vurderinger til vedtak og tilpassede 
pasientforløp. Tjenestene kan starte på 
lavest mulig nivå i omsorgstrappa.  
 

Pårørende har høye forventninger og 
støtte til det i lovverk og veiledere og fra 
fylkesmannens praksis. Mange eldre 
pårørende, krever mye organisering.  
 
Pårørende tar kontakt på et sent tidspunkt 
hvor det ikke er restkapasitet hos de 
pårørende. 
 
Mangler samlet informasjon om hvor 
tilbudene finnes. Og oversikt over 
muligheter som finnes innenfor 
velferdsteknologiske hjelpemidler. 
 

Enkelte enheter har implementert rutine for 
forventningsavklarende samtaler.  
 
 

Det er utfordrende å motivere brukere i 
rusomsorg og med kombinerte lidelser rus 
og psykiatri. Behov for å videreutvikle 
dagtilbud til denne gruppa. 
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Vurderings- og innsatsteam jobber med 
tilpasning slik at flere kan bo lenger 
hjemme. Vi kartlegger pasienter på 
sykehus eller hjemme, samt rask 
kartlegging av brukes ressurser og 
nettverk.  

Tidkrevende arbeid å bygge relasjoner/ 
kontakt med andre aktører, lage/planlegge 
program, brukerne må ofte «følges» over i 
annet tilbud for å ta det i bruk. 
 
Vi trenger bedre digitale løsninger som 
bidrar til underholdning.  
 
 

Flere enheter jobber med å utforme 
tjenestetilbudet i samspill med frivillig 
innsats. Mange har gjennomført 
pårørendeprogram.  
 
Kunnskapen om aktivitetstilbud organisert 
av frivilligheten har økt og vi har fått bedre 
informasjon om det allsidige tilbudet til 
brukerne. Økt samarbeid, gjennom Friskliv, 
boligskolen, rehabiliteringskoordinator.  

Det oppleves som utfordrende å få til 
gode, faste aktiviteter og tiltak med 
frivillige, lokale aktører og i enkelte tilfelles 
brukers nettverk.  
 
 
 

Det er opprettet flere møteplasser, og flere 
enheter opplever økt deltakelse.  
 
Samarbeid med kulturskolen og frivillige og 
pårørende.  

Mangel på transport begrenser. Tilgang på 
ledige og tilpassede lokaler. 
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2. Tjenestetilbudet er helhetlig, samordnet og fleksibelt 
 

• Sørge for enkel tilgang til tjenester ved kontinuerlig oppdatert informasjon om 
helse og omsorg på kommunens nettsider.  

• Sikre systematisk samhandling og mer tverrfaglig samarbeid mellom de ulike 
helse- og omsorgsenhetene i kommunen og helseforetak, for å bidra til effektive 
og faglig forsvarlige tiltak og helhetlige pasientforløp. 

• Bidra til tydelig grenseoppgang og koordinering av tjenester til barn og unge, 
som omfattes av flere lovverk. 

• Bidra til tydeliggjøring av ansvar og forventninger til kommunen på området 
psykisk helse og rus. 

• Organisere tjenestetilbud i grupper fremfor 1:1 når det er hensiktsmessig.  
• Opprettholde og videreutvikle arenaer for sosial trening og meningsfylte 

aktivitetstilbud, både for en meningsfull dag for brukerne, men også som 
forebyggende tiltak for mer ressurskrevende tjenester.  

• Samlokalisere ressurskrevende brukere for å benytte stordriftsfordeler (som 
nærhet til infrastruktur, nattevakt, fagmiljø mv.) men følge offentlige anbefalinger 
om antall boenheter. 

 

 
Slik har vi fulgt opp strategiene 

 
Dette har vært utfordrende 
 

Noen enheter har tett samarbeid om 
pårørende med øvrige ansatte. Tettere 
samarbeid ml innsatsteam og 
demensteam.   
 

Samarbeid EHT og NAV i komplekse saker.  
 

Har fått noen faste møtepunkter og 
flytprosesser i samarbeid med 
helseforetak, samt samarbeid leger. 
 

Raske utskrivinger Ahus, liten tid til å 
vurdere riktige tjenester, bør ha bedre 
samarbeid med rus/psyk 

For psyk/rus er det utarbeidet nye 
tjenestebeskrivelser, men det er behov å 
revidere planen. Har fått økt tverrfaglig 
samarbeid, hjelp til selvhjelp og flere 
gruppetilbud.  

Økt antall saker har gjort det utfordrende å 
organisere gruppetilbud jevnlig med de 
ressurser vi har, utfordring rekruttering.  

Det er jobbet mye med koordinering i 
prosjektet BTI, tverrfaglig samarbeid i 
praksis. 
 
Samarbeid med ungdom i overgang med 
psyk helse/avhengighetsutfordringer.  

 
 
 
 
Vanskelige grenseoppganger, oppfølging 
rutiner på Ahus.  
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Samarbeid rundt barn og unge med 
helseutfordringer i skole/barnehage, 
samhandlingsprosjekter (barn som 
pårørende, tidlig hjemreise).  
 
Det har vært en utvikling i samarbeid med 
skole, og saker «utredes» med 
ansvarsområder som grunnlag og 
vurdere om det er tilstrekkelig. 
Instansmøter brukes i større grad og har 
god effekt når dette prioriteres og 
gjennomføres. 

 
Utfordrende samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten i enkelttilfeller ift. 
krav/ forventninger. Spennet i tolkning av 
lovverk på tvers av enhetene.  
 
Boligsituasjon og eget ansvar/ tilrettelegging 
i dette er noe som ofte bidrar til utfordringer i 
samarbeid.  
 
 

En enhet har opprettet facebook-side 
hvor informasjon kan oppdateres jevnlig. 
Når ut med informasjon til mange. Andre 
har tjenestebeskrivelser på nettet.  
 
Kommunen har gjort endringer på deler 
av nettsiden etter at brukerne gir 
tilbakemelding om at kommunens 
nettsider er vanskelige å finne fram i. 
 

Det er krevende når mange skal ha ansvar 
for å teknisk gjøre endringer. Dette skaper 
vegring for å gjøre endringer. Det skjer feil. 
 
Det tar mye tid å få lagt ut ny informasjon på 
nett. 

Dagsenter har etablert gode arenaer for 
samarbeid med demensteam og 
tjenestekontor. Brukers behov blir 
presentert. 
 
Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av 
nødvendige tverrfaglige arenaer. Godt 
etablert system for tverrfaglige 
samarbeidsprosedyrer, selv om praksis 
varierer.  

At dagsenter sine vurderinger blir 
tilstrekkelig vektlagt. 
 
 
 
Ulik kunnskap og forventninger om bidrag i 
ulike enheter/avdelinger, rolleavklaring.  
Ulik oppfatning mellom tjenestene om hva 
som ligger i «koordinering» og når det er 
behov.  
 

Det er opprettet flere gruppetilbud for å 
unngå ventelister. Arbeidet med endret 
støttekontaktorganisering.   

Ledige lokaler er en stor utfordring for å 
gjennomføre gruppetilbud knyttet opp mot 
aktivitetsgruppetilbud (tid til klargjøring og 
rydding). 

Det gjøres grundige utredninger og 
vurderinger mtp. ressurskrevende 
brukere og alternative løsninger for 
samlokalisering. Dialog mellom enhetene. 
Det gjøres vurderinger om ulike 
heldøgnstilbud innenfor kommunen (med 
flytting) for bedre tilbud. 
 

Det kommunen har av heldøgns boligtilbud 
dekker ikke dagens behov. 
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3. Tjenesteutvikling bidrar til å sikre riktig kapasitet på 
alle tjenestenivå 

 

• Tilrettelegge og videreutvikle tjenester som bidrar til at innbyggerne kan få bo i 
eget hjem så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig, i tråd med strategi for 
velferdsteknologi og kunnskapsbasert praksis. 

• Forankre tjenester med forebyggende og helsefremmende fokus i langsiktig 
planlegging og økonomiplan. 

• Styrke hjemmetjenester med forebyggende og helsefremmende fokus; Samle 
flere faggrupper for en bredere innsats i hjemmet. 

• Styrke ambulerende team med palliasjonskoordinator  
• Utvide samhandlingsarenaer med fastleger for å kvalitetssikre innbyggernes 

helsetjenestetilbud 
• Øke kapasiteten på korttids-, rehabiliterings- og avlastningsplasser.  
• Bidra til at kommunalt lærings- og mestringssenter blir utviklet. 
• Bygge opp tjenestetilbudet i helse og omsorg mest mulig lokalt for nødvendig 

kvalitetssikring av komplekse tjenestebehov og beholde/utvikle kompetanse. 
• Utrede om heldøgns bemannede omsorgsboliger kan være et reelt alternativ til 

langtidsplass på sykehjem. 
• Sørge for en bygningsmasse som har kapasitet og funksjonalitet i tråd med 

endringer i behov hos kommunens innbyggere. 
• Inkludere utredning om nytt helsesenter for voksne som erstatning for Fjerdingby 

omsorgssenter 
 

 
Slik har vi fulgt opp strategiene 
  

 
Dette har vært utfordrende 
 

Stort fokus på arbeid med 
hverdagsmestring i hjemmetjenestene. 
Det er opprettet en koordinatorfunksjon 
som kommer tidlig inn i forløpet. 

Økt press på hjemmetjenester, økt 
oppdragsmengde og sykere pasienter.  
Å få til støttesamtaler, en tjeneste som 
krever tid.  
 
 

Fått til mer systematisk oppfølging av 
fastlegene, bruk av tirsdagsmøter for info 

Stort press på fastlegene. 

Dagsenter har blitt prioritert som en viktig 
tjeneste for å utsette behov for 
heldøgntjenester. Gir avlastning til 
hjemmeboende på Løvenstadtoppen.  
 

Ikke nok avlastningsplasser til pårørende 
med tunge omsorgsoppgaver. 
 
Varslingssystemet er ikke tilstrekkelig til så 
syk brukergruppe. 
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Boligene i fjerde etasje gir tilbud til 
brukere som fyller kriterier for 
langtidsplass. Får forsvarlig tjenester. 

Pasienter med langtidsopphold som opptar 
korttidsplasser har vært en utfordring.  

Kontinuerlig tjenesteutvikling. Prosjekt 
gjennomgang kommunens 
hjelpemiddelformidling, prosjekt VMT, 
seniorkonsulent forebyggende 
hjemmebesøk, kompetansehevende tiltak 
velferdsteknologiens ABC.  

Dette er langsiktig arbeid. Vi jobber med 
kjerneoppgaver samtidig som vi gjør et stort 
utviklingsarbeid.  
 
Boligmassen i Rælingen er utfordrende. 

KAD og lindrende er hentet tilbake Tilflyttere med store behov som vi ikke har 
planlagt for i egen regi eller akutte endrede 
behov. 

Har oversikt over utbyggingsbehov og har 
gode fagmiljøer.   
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4. Ansatte i helse og omsorg har riktig kompetanse og 

det arbeides systematisk med kompetanseheving av 
alle ansatte for å møte nye behov 

 
• Kompetanse som helsefagarbeider er et minimumskrav ved rekruttering. 

• Det er behov for å arbeide systematisk med kompetanseheving av alle ansatte uten 
formell kompetanse for å sikre en minimumsstandard. Grunnleggende ferdigheter 
innenfor profesjonalitet, relasjoner, rolleforståelse, lojalitet, holdninger og fleksibilitet 
skal defineres. 

• Kommunen skal være en attraktiv arena for studenter og lærlinger, være en pådriver 
for samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner og aktivt rekruttere gode 
kandidater. 

• Det skal årlig lages kompetanseplaner med fokusområder og konkrete tiltak jf. 
vedtatte faglige satsningsområder i styringsdokumenter.  

• Helse og omsorg skal ha gode systemer for opplæring, veiledning og oppfølging. 

• Høy faglig bevissthet og godt lederskap skal bidra til god omdømmebygging. 

• Alle ansatte skal få god opplæring og informasjon, slik at de er i stand til å utføre sine 
arbeidsoppgaver effektivt og med god kvalitet etter gjeldende lovverk, statlige 
føringer og lokale prosedyrer 

• Hver enkelt ansatt skal oppleve et eierforhold til sine oppgaver, arbeidsplassens 
fagideologi og retningslinjer. 

• Kompetanseutvikling skal føre til god kvalitet i tjenestene og det legges til rette for at 
kompetansen brukes og kommer til nytte.  

 

Slik har vi jobbet med strategiene 
 

Dette er utfordrende 

Kommunen samarbeider tett med høyskoler og vgs. 
Godt samarbeid som gjør at vi kan rekruttere til egne 
tjenester.  
 
Enhetene lager jevnt over årlige kompetanseplaner 
som sikrer forsvarlig drift og god kvalitet.  
 
Flere ansatte som samler timer for å kunne gå opp til 
fagprøve som helsefagarbeider. Flere tar e-
læringskurs. 

Klare å gi ansatte nok timer til å 
kunne gå opp til fagprøve. 
  
Ha nok tid til oppdatering og 
øving. Å ha nok tid til hver 
pasient.  
 
Vanskelig å rekruttere 
sykepleiere til 
langtidsavdelinger.  
Vakanser og 
rekrutteringsetterslep. 

Enkelt enheter har felles satsninger på 
gruppemetodikk og profesjonssatsing. Satser på 
påbygg av formell kompetanse. Fått høyere 
kompetansenivå. 

Kapasitet, fravær pga 
videreutdanninger. 
Lite kapasitet til veiledning av 
helsepersonell som har 1-1 
oppfølging.  
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5. Helse- og omsorgstjenestene planlegges og 
kvalitetssikres i tråd med befolkningens utvikling og 
tjenestebehov 

 

• Helse- og omsorgsplan følges opp og evalueres i en årlig tilstandsrapport, i nær 
tilknytning med utarbeidelse av handlingsplan og budsjettarbeid. 

• Helse og omsorg skal sikre brukerdialog og brukermedvirkning i tjenestene 
gjennom bruker- og pårørendeundersøkelser. 

• Helse og omsorg sikrer tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon for å oppnå 
kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, kontinuerlig utvikling og forsvarlige tjenester. 

• Prosedyrer innarbeides gjennom systematiske opplæringstiltak for ansatte, med 
påfølgende systematisk oppfølging fra ledelsen. 

• Helse og omsorg videreutvikler systemer på tvers av tjenester, med tydelige 
kanaler for deling av nødvendig informasjon og avklart ansvarsfordeling. 

 

Slik har vi fulgt opp strategiene Dette har vært utfordrende  

Fra 2016 er det utviklet et system med 
styringsdialoger mellom kommunens lederteam og 
enhetenes ledergrupper og utvikling av 
tilstandsrapport til politisk behandling. 

 

Det er lagt fram til politisk behandling system for 
brukerdialog, hvordan brukerdialogen gjennomføres i 
hver enkelt enhet. Dette systemet må kontinuerlig 
videreutvikles. Det er laget kartleggingssamtaler 
(«hva er viktig for deg») og enkelte har egen rutine for 
internkontroll, nedfelt i ledernes årshjul.  

Utarbeide gode nok 
undersøkelser. Behov for et 
godt verktøy som kan tilpasses. 
Innhenting av svar gjøres både 
digitalt og på papir.  

Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende blir i 
stor grad vektlagt for den enkelte bruker. 
 

Tar mye tid.  
Det er utfordrende å få til god 
pårørendedialog i alle saker.  

BTI – bedre tverrfaglig innsats omhandler i første 
omgang å sikre at alle jobber etter de samme 
tverrfaglige rutinene rundt barn en bekymrer seg for. 
Systemet tas fullt i bruk fra 2020. 

 

Det er utviklet mer helhetlig internkontrollsystem. 
Dokumentasjon av systemet og utvikling av gode 
oversikter over organisasjonene, delegert myndighet, 
stillingskategorier og ledelse. 
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Oppsummering av innspill fra tjenestene 
 

Helse- og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med fokus på brukernes ressurser  

Forventningsavklarende samtaler er en god måte å avklare, justere og begrense ansvar og oppgaver, 

for brukere, pårørende og ansatte. Men dette avhenger av gode relasjoner og at vi bruker tid på 

relasjonsbygging.  

For å bevisstgjøre innbyggerne om eget ansvar er det nødvendig med god og tilgjengelig informasjon 

utover 1:1 kontakt. Flere tjenester synes det er utfordrende å nå ut med informasjon og savner ett 

sted hvor innbyggerne kan få samlet informasjon om tilbudene som finnes, og særlig muligheter som 

finnes innenfor velferdsteknologi.  

Brukere kartlegges raskt av innsatsteam, både om brukers egne ressurser og deres nettverk. Dette 

har gitt mulighet for bedre individuelt tilpasset forløp. Tilbakemeldinger viser at vi mangler enhetlige 

kartleggingsskjema i de ulike tjenestene. Vi trenger bedre kommunikasjon og dokumentasjon rundt 

felles brukere for å ha felles målsetninger i pasientforløpet. Det kommer også fram at det gir best 

resultatet å snakke med bruker selv, og ikke først og fremst med pårørende. Tidlig kartlegging på 

sykehus eller hjemme gir oss bedre tilpasset forløp.  

Mange har gjennomført pårørendeprogrammet.no og utarbeidet egne rutiner for pårørende. Dette er 

viktig for økende involvering og forventningsavklaring.  

Å ha faste møteplasser fører til hverdagsmestring hos brukerne og vi ser at gode tjenester gir 

ringvirkninger i livet til den enkelte (arbeid, aktivitet, bolig, startlån, nettverk mm). Enhetene opplever 

at dette gir økt opplevelse av mestring og livskvalitet. Det er imidlertid utfordrende å øke tilbudet på 

grunn av transportproblemer, ledige lokaler osv.  

Det er behov for mer kompetanse på bruk av velferdsteknologi. Det er også behov for flere lavterskel- 

og opplæringstilbud for kronikere.  

 

Tjenestetilbudet er helthetlig, samordnet og fleksibelt 

Vi ser at systematisk tverrfaglig arbeid sikrer felles forståelse av utfordringer. Men det oppleves for 

flere tjenester at det er mange prosedyrer å ha innsikt i.  

Gruppetilbud gir effektiv ressursbruk og sosial nettverksbygging. Enhetene opplever at den sosiale 

kontakten gruppetrening gir, betyr mye for livskvaliteten til den enkelte bruker. Å delta i gruppe øker 

sannsynligheten for at gruppemedlemmer i fellesskap oppsøker aktivitetstilbud organisert av 

frivilligheten. 

Samlokalisering av brukere med tilnærmet likt omsorgsbehov er et kostnadseffektivt tiltak. Dette antas 

å være både kompetansebyggende og rekrutteringsfremmende.  Men utfordringen er at det kan bli 

for store brukergrupper og at tilbudet kan få et institusjonaliseringspreg.  
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Det er viktig og nyttig med god informasjon, og at informasjonen er lett tilgjengelig på nettsidene til 

kommunen. Men mange opplever utfordringer med informasjon på nett. Det er teknisk krevende og 

det tar mye tid å få til brukervennlighet.  

Flere enheter ønsker at det er en fast person som har ansvar for å legge ut informasjon. Her har vi et 

stort utviklingspotensial. Vi trenger kompetanse og ressurser for jevnlig oppdatering. 

Demensteamet har blitt en bedre integrert del av hjemmesykepleien etter flytting til Fjerdingby 

helsetun. Dette har ført til et bedre samarbeid mellom innsatsteam og demensteam, og vi har fått til 

hospitering på tvers. Internt har vi mange gode rutiner, men variasjon i praksis.  

Raske utskrivinger fra Ahus til hjemmesykepleie eller korttidsavdelingen gir liten tid til å gjøre gode 

vurderinger for å finne riktige tjenester i kommunen. Vi trenger bedre samarbeidsformer med 

spesialisthelsetjenesten, særlig når det gjelder rus og psykiatri. Dette er et komplisert område, og det 

er helt avgjørende med godt samarbeid på tvers og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

I grenseoppgang mellom barn/unge og voksne er det mulighet for bedre planlegging på tvers og bedre 

samarbeid, være i forkant og stå samlet om en sak. Vi har instansmøter, og de fungerer bra når det 

prioriteres.  

Innenfor psykisk helse og avhengighet har vi fått økt tverrfaglig samarbeid og veiledning mellom 

enheter og felles brukere. Men det er mange kompliserte saker og det er krevende å legge godt til 

rette for tidlig innsats og selvhjelp. Vi opplever ofte innbyggere som ikke har nettverk. Det er 

avgjørende å ha et godt tverrfaglig samarbeid med øvrige tjenester i egen kommune, og med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Tjenesteutvikling bidrar til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivå  

Kommunen har hatt som mål å forankre tjenester med forebyggende og helsefremmende fokus. 

Hjemmetjenestene har etablert flere tilbud med forebyggende og helsefremmende fokus og har 

jobbet mye med hverdagsmestring mot brukerne.  

Hjemmetjenestene opplever økt oppdragsmengde og sykere pasienter. Det er derfor behov for en 

fagutvikling for å møte nye og endra behov raskt nok. Tjenesten er stor og tung og en videre dreining 

mot mer satsing på hjemmetjenester krever langsiktig arbeid. Mottaksapparatet har ikke vært 100% 

klart. Samtidig tar pasienter med langtidsopphold opp plasser på korttidsavdelingen.  

Samhandlingsarenaer med fastleger oppleves som viktig, men det er vanskelig å finne tid.  Dreiningen 

til mer hjemmebaserte tjenester er avhengig av at pasientene har en tettere oppfølging fra fastlegene 

og at tjenestene også samarbeider tettere med pasientenes fastleger.  

Koordinatorfunksjonen som er opprettet oppleves som viktig for å komme tidligere inn i 

pasientforløpet, men også for å kunne legge til rette for hjemmedød. Tjenestene ser et økende behov 

for denne muligheten og ønsker at ressurser til dette blir styrket.  
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Ansatte har riktig kompetanse og det arbeides systematisk med kompetanseheving av alle 
ansatte for å møte nye behov 

Kompetanseplaner gir god oversikt over ønsket kompetanse og kompetansegap. Disse skal være et 
redskap for å evaluere effekten av strategier og tiltak. De gir retning for hvilke årlige satsningsområder 
enhetene må ha.  Kompetanseheving av ansatte har ført til sikring av minimumsstandard for alle 
ansattgrupper. E-læringsmoduler benyttes i stor grad og digitalisering av noe av opplæringen er 
effektiv og avlastende. 

Det har gitt positive resultater å spisse stillingsutlysningen. Tjenestene når riktig målgruppe og får en 
forventningsavklaring underveis i prosessen.  

Systemer som sikrer strukturert opplæring, veiledning og opplæring, sikrer minimumsstandard, men 
er ressurskrevende å gjennomføre. Mye foregår ved 1:1 veiledning. Det er behov for å se om dette 
kan gjøres på en enklere måte.  

 

Helse- og omsorgstjenestene planlegges og kvalitetssikres i tråd med befolkningens utvikling 
og tjenestebehov  

God kunnskap og kontroll med tjenesten er en pådriver til utviklings- og endringsarbeid. Men dette er 
ressurskrevende, og det er mange rutiner for de ansatte å følge opp. Enkelte enheter melder om 
behov for et forenklingsarbeid.  

Enhetene opplever at brukerdialog er nyttig og at det gir et godt grunnlag for vurdering av tjenestene. 
Men bruker og pårørende er ikke alltid enig i hva som er viktig, og ansatte kan ha en tredje vinkling 
med mer faglig fokus. 
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Nøkkeltall  

Tjenestemottakere, ressursbruk, prioritering og produktivitet 

Kapitlet omhandler tjenestemottakere innenfor tjenesteområdene, befolkningsprofil barn og unge og 

økonomiske nøkkeltall som viser prioritering og produktivitet. For å sikre langsiktige bærekraftige 

tjenester blir dette et nødvendig grunnlag for ny strategiplan for disse tjenesteområdene. 

På grunn av formateringsproblemer er tabeller og forklaringer til disse lagt til et eget vedlegg til 

saksframlegget.  
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Vedlegg 1: Oversikt årsverk og kompetanse 
 

Beskrivelse av helse og omsorg i Rælingen kommune 2019 

Helse- omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen kommune er organisert i seks forskjellige 

resultatenheter (figur). De forskjellige enhetene blir kort presentert med sentrale oppgaver og 

utviklingen i virksomhetskritiske data per underliggende avdeling. 

Videre i rapporten presenteres den enkelte enhets kjerneoppgaver og tabeller med utvikling i 

stillingsforhold og sykefravær.   
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 

Enheten behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, kommunale 

utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis.  

I tillegg drifter enheten tjenestene støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse, 

personlig assistanse, omsorgsstønad, fysioterapi (over 18 år) ergoterapi (0-100 år), frisklivssentral 

for voksne, hjelpemiddeltjenesten, vurderings- og mestringsteam samt forebyggende hjemmebesøk 

hos eldre 80 år. 

Tjenestekontoret for helse og omsorg innehar rollen som koordinerende enhet for rehabilitering, 

habilitering, individuell plan og koordinator. I tillegg har enheten systemansvar for boligsosialt arbeid 

og IKT-system innenfor helse og omsorg. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent  

Tjenestekontoret for helse og omsorg  2019 2018 2017 
 

Årsverk (uten oppdragstakere og faste avlaster og med 0,5 TULT) 28,5 26,3 24,7 

Gjennomsnittlig stillingsprosent 98,28 % 95,4 % 93,9% 

 

Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

Tjenestekontoret Antall ansatte Andel ufaglærte Andel fagbrev Andel høyskole 

Mestring- og rehabilitering 15/14,9 0 20/20 80/79,9 

Helse, omsorg og bolig 10/9,6 0 0 100 
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NAV Rælingen 

Hovedoppgaven til NAV Rælingen er å bidra til at Rælingens innbyggere kommer i arbeid eller 

aktivitet. NAV Rælingen betjener brukere som har behov for råd, veiledning og informasjon om de 

ulike velferdsordningene. Ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og Staten ved Arbeids- og 

sosialdepartementet. Arbeidet er regulert i NAV-loven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, Folketrygdloven, Barneloven m.fl.  

Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest 

mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent 

NAV Rælingen 2019         2018 2017 

Årsverk kommune 14,2 % 13,1 % 14,2 % 

Årsverk stat 15,1 % 15,1 % 15,1 % 

Gjennomsnitt stillingsprosent kommunalt ansatte 73,3 % 93,6 % 94,7 % 

Gjennomsnitt stillingsprosent statlig ansatte - 94,3 % 93,1 % 

Tabell: Gjennomsnittlig stillingsprosent målt fra 2017.Gjennomsnittlig stillingsprosent kommunalt ansatte har gått ned siden 2017, 

gjennomsnittlig stillingsprosent statlige ansatte er på samme nivå som 2017.Statlige ansatte utfører også kommunale oppgaver. Det 

foreligger ikke kommentarer til tallmaterialet for siste år. 

 

Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

NAV Rælingen Antall ansatte Andel ufaglærte Andel fagbrev Andel høyskole 

Totalt NAV 15 0 26,7/26,1 73,3/73,9 
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Enhet familie og helse 

Enheten gir tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper og har et svært bredt arbeidsområde knyttet 

til helseadministrasjon med kommuneoverlege, ansvar for fastlegeordningen, miljørettet helsevern og 

reisevaksinasjon.  

Avdeling forebyggende helsetjenester har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjenesten, 

fysioterapitjenester for barn og unge, jordmortjenesten og psykologtjenester til barn og unge. 

Barneverntjenesten har ansvar for undersøkelser og tiltak i saker med bekymring for barns 

oppvekstsituasjon i hjemmet. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), inkludert logopedtjenester til barn. 

Flyktninge- og inkluderingstjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger og for bolig 

for enslige mindreårige. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent 

Enhet familie og helse Årsverk  Stillingsprosent 

 2018 2019 2018 2019 

Barneverntjenesten 14,3/15,8 17 84,1 % 80,95 % 

Flyktninge- og inkluderingstjenesten 7,0 6,8 87,5 % 85,00 % 

Forebyggende helsetjenester 24,8 27,4 77,5 % 78,24 % 

PPT 9,8 8,5 89,1 % 94,44 % 

Helseadministrasjon 3,9 3,7 64,2 % 60,83 % 

Totalt 59,8/61,3 63,4 80,8 % 80,17 % 

Tabell: I tillegg kommer 20 fosterhjem og varierende antall besøkshjem og tilsynsførere 

 

Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

Enhet Familie og helse Antall 
ansatte/årsverk 

Andel 
ufaglærte 

Andel 
fagbrev 

Andel 
høyskole 

Barnevern 22/17 0 4,5/5,9 95,5/94,1 

Flyktning- og inkl. tjenesten 8/6,8 0 25/23,5 75/76,5 

Forebyggende helsetjenester 35/27,4 0 5,7/7,3 94,3/92,7 

PPT 9/8,5 0 11,1/5,9 88,9/94,1 

Adm. 6/3,7 0 0 100 
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Enhet for hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester yter tjenester som hjemmesykepleie, demensteam, hjemmehjelp, 16 

korttids- og rehabiliteringsplasser ved Fjerdingby helsetun, kommunale omsorgsboliger, 

heldøgnbemannede omsorgsboliger, trygghetsalarmer, samt bistand og 1. linjebehandling innen 

psykisk helse og avhengighet. Tjenestene ytes til innbyggere i alle aldersgrupper. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent 

Enhet for hjemmebaserte tjenester Årsverk  Stillingsprosent  

 2018 2019 2018 2019 

Psykisk helse og avhengighet 14,6 14,4 97,2 % 96,00 % 

Lognsdalen døgnbemannede boliger 7,4 12,4 73,8 % 65,36 % 

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen - 18,3  60,86 % 

Samlokaliserte boliger 17,3 - 64,2 %  

Hjemmesykepleie inkl. demensteam 40,7 41,6 80,9 % 75,60 % 

Administrasjon 3,1 5,1 73,8 % 85,00 % 

Totalt 82,1 91,8 77,9 % 71,69 % 

Tabell: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent er målt per avdeling fra 2018. Økning i årsverk totalt fra 2019 til 2019 skyldes 

oppjustering ved Lognsdalen, økt aktivitet i hjemmesykepleien og etablering av Korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Samlokaliserte er 

for 2019 omorganisert som et tjenestetilbud under Enhet Løvenstadtunet og har i den forbindelse byttet navn.  

 

Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

Enhet Hjemmebaserte tjenester Antall 
ansatte/årsverk 

Andel 
ufaglærte 

Andel 
fagbrev 

Andel 
høyskole 

Psykisk helse- og avhengighet 15/14,4 0 13,3/12,5 86,7/87,5 

Lognsdalen døgnbemannede boliger 19/12,4 10,5/13,7 57,9/55,6 31,6/30,6 

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen 30/18,3 33,3/15,3 26,7/25,1 40/59 

Hjemmesykepleien 55/41,6 20/14,2 38,2/34,4 41,8/51,4 

Adm. 6,0/5,1 0 50/41,2 50/58,8 

Totalt EHT 125/91,8 18,4/11,3 36/32,4 46,5/56,2 
Tabell: Enheten har hatt en økning i antall høgskoleutdannede/ sykepleiere. Det er ingen særlig endring når det gjelder ufaglært, noe som 

i all hovedsak handler om helgebrøker/stillinger. Det er vanskelig å rekruttere fag eller høyskoleutdannede til rene helgestillinger med liten 

stillingsprosent. 

 

 

 

 



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 

 

 

 

  



Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Enhet for tilrettelagte tjenester 

Enheten yter tjenester til målgruppen personer med utviklingshemming eller med medfødt/tidlig 

ervervet funksjonsnedsettelse, bo- og miljøarbeidertjenester i heldøgns bemannede omsorgsboliger, 

miljøarbeidertjenester i egen bolig, avlastning i bolig, samt barnebolig. Det ytes dagaktivitetstilbud til 

ulike brukergrupper. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent 

Enhet for tilrettelagte tjenester Årsverk  Stillingsprosent 

 2018 2019 2018 2019 

Rælingen dagaktivitetstilbud 12,2 12,0 87,10 % 92,31 % 

Hauger boliger 11,2 9,5 53,30 % 54,76 % 

Løvenstadvegen boliger 19,9 20,7 64,10 % 59,19 % 

Bjørnholthagan boliger 33,4 31,7 72,60 % 67,52 % 

Buholen boliger 15,8 17,5 58,50 % 58,38 % 

Administrasjon 1,3 1,5 66,50 % 75,00 % 

Totalt 2018 93,8 92,9 68,74 % 64,16 % 

 

Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

Enhet Tilrettelagte tjenester Antall 
ansatte 

Andel 
ufaglærte 

Andel 
fagbrev 

Andel 
høyskole 

Administrasjon 2 0 50/33,3 50/66,7 

Hauger boliger 19 10,5/11,6 31,6/23,2 57,9/64,2 

Rælingen dagaktivitetstilbud 13 7,7/8,3 38,5/36,7 53,8/55 

Buholen boliger 30 26,7/13,7 33,3/31,4 40/54,9 

Bjørnholthagan boliger 47 31,9/21,1 19,1/20,8 48,9/58 

Løvenstadvegen boliger 35 25,7/15 31,4/28,5 42,9/56,5 

Totalt ETT 146 24/15,4 28,8/27 47,3/57,5 
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Enhet Løvenstadtunet 

Enhet Løvenstadtunet er i forrige tilstandsrapport rapportert under Enhet for institusjonstjenester og 

drifter tjenester inkludert aktivitetstilbud til pasienter på institusjonsplasser og til brukere i boliger 4.etg 

på Løvenstadtunet. På Fjerdingby helsetun og på Løvenstadtunet driftes legetjenester, dagsenter, 

vaskeri og transporttjeneste. Våre brukere/pasienter trenger helsehjelp og har somatisk sykdom 

og/eller kognitiv svikt/demens. Det er eget produksjonskjøkken på Løvenstadtunet som også forsyner 

øvrige institusjoner i kommunen med mat. 

 

Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent 

Enhet for institusjonstjenester Årsverk   Stillingsprosent 

 2018 2019 2018 2018 

Administrasjon LTU 3,9 8,6 65,00 % 86,26 % 

Fjerdingby somatisk langtid 12 - 50,20 % - 

Løvenstadtunet somatisk 3 etg. - 12,8 - 51,21 % 

Fjerdingby somatisk korttid 13,8 - 59,80 % - 

Løvenstadtunet somatisk 2 etg 22,7 19,0 75,80 % 73.00 % 

Løvenstadtoppen 3 etg 20,7 21,9 69,00 % 72,86 % 

Løvenstadtoppen 4 etg  16,3 14,4 62,60 % 57,57 % 

Dagavdeling 6,9 7,8 77,00 % 86,67 % 

Løvenstad adm. vaskeri 4,8 - 69,00 % - 

Kjøkken 7,4 6,8 82,20 % 84,72 % 

Totalt 108,6 107,3 66,20 % 69,19 % 

Tabell: Avdelingene på Fjerdingby er enten overført annen enhet (Korttidsavdelingen til EHT) eller fått endret navn (Somatisk langtid til 

Somatisk 3 etg). All administrasjon inngår for 2019 i tallene for Administrasjon LTU. 
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Kompetansefordeling og antall ansatte/antall årsverk 

Enhet Løvenstadtunet - ELT Antall 
ansatte 

Andel 
ufaglærte 

Andel 
fagbrev 

Andel 
høyskole 

Adm LTU 10 30/26,7 0 70/73,3 

Somatisk avdeling 2. etg 26 19,2/8,4 42,3/44,2 38,5/47,4 

Løvenstadtoppen 4. etg 25 32/16 44/43,8 24/40,3 

Løvenstadtoppen 3. etg 30 23,3/15,5 36,7/41,1 36,7/41,6 

Kjøkken 8 37,5/26,5 62,5/73,5 0 

Dagavdeling 9 22,2/25,6 55,6/51,3 22,2/23,1 

Løvenstadtunet boliger 4. etg 22 22,7/15,6 54,5/55 22,7/30 

Somatisk av. 3. etg 25 36/12,5 36/44,5 28/43 

Totalt ELT 155 27,1/16,3 41,3/44 31/39,4 

 

Sykefravær 
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Sluttkommentar 

For de fire pleie og omsorgsenhetene PLO (sykehjemmene, hjemmebaserte tjenester, 

tjenestekontoret og ETT) rapporteres det om et samlet sykefravær på 10,7 %. Dette er en økning på 

0,3 prosentpoeng. 3,4 % relateres til korttidsfravær og 7,2 % er langtidsfravær. Variasjonen i de fire 

enhetene er fra 8,2 % til 12,1 %. Dette er store enheter med mange avdelinger, og variasjonen er 

selvsagt mye større på avdelingsnivå. PLO hadde 20 004 mulige dagsverk i løpet av perioden, og 

utgjør med det 30,5 % av kommunens dagsverk i samme periode. Sykefraværet utgjør 2 131 

dagsverk og kan kostnadsberegnes til NOK 5 540 860 for 1. kvartal 2020. 

Hjemmebaserte tjenester har stor økning i sykefraværet fra 7,6 % til 12,1 %. Fraværet er fordelt på 

3,5 % korttidsfravær og 8,6 % langtidsfravær. Korttidsfraværet har økt noe, langtidsfraværet er nesten 

doblet.  

Løvenstadtunet har redusert fraværet fra 14,3 % til 11,9 %, men hadde størst økning de to foregående 

år. Korttidsfravær utgjør 3,9 %, 0,4 prosentpoeng lavere enn forrige år, mens 8 % er langtidsfravær, 

ned 2 prosentpoeng. 

ETT har 8,2 % og dermed en reduksjon på 22,1 prosentpoeng. Korttidsfraværet er 3,5 % og 

langtidsfraværet utgjør 4,7 %. 

Tjenestekontoret har 10,2 % sykefravær, en økning på 5,5 prosentpoeng. Korttidsfravær 1,9 % og 

langtidsfravær 8,3 %. 

I tillegg til tjenesteområdene omtalt ovenfor, har vi helse og velferd (Enhet familie og helse og NAV) 

med 5 091 mulige dagsverk. Dette utgjør 7,8 % av kommunens samlede dagsverk. Sykefravær er 5,8 

% og 293 sykedagsverk. Kostnadsberegning for 1. kvartal 2020 utgjør NOK 763 100. 

Kommunens sykefraværsrutiner har vært i bruk i godt over fire år og skal gi tidligere og tettere 

oppfølging av ansatte ved sykefravær. Dette er krevende, men verktøykassen som hører med 

rutinene vil samtidig kunne lette oppfølgingen for lederne. Når vi samlet sett har større arbeidsnærvær 

blir det også færre ansatte å følge opp for sykefravær. Det er viktig at kommunens ledere fortsetter 

det gode arbeidet for økt arbeidsnærvær. 

Utviklingen i årsverk og gjennomsnittlig stillingsandel er ikke kommentert av enhetene i forbindelse 

med avbrutte styringsdialoger.   
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Vedlegg 2 Oversikt over politiske saker 
 

Komite/Utvalg for helse og sosial 2019 

Rælingen kommune er organisert etter en komitemodell, der komiteene er tenkt som politiske 

verksteder og hjelpeorgan for kommunestyret. I sitt arbeide skal det legges hovedvekt på langsiktig 

utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal dessuten gi 

politiske vurderinger i saker hvor kommunestyret ber om dette. Komite for helse og sosial skal holde 

seg oppdatert på rammebetingelsene innenfor sitt politikkområde og kjenne til kommunens helse, 

omsorgs og velferdstilbud. 

I tillegg til behandling av politiske saker, har Komité for helse og sosial i 2019 fått omvisning i 

visningsleilighet for velferdsteknologi ved EmmaMedliv i Bærum kommune. Kommunens egne ledere 

og fagpersoner har bidratt med orienteringer om status på høringssvar, brukerdialog og resultatene 

av årets brukerundersøkelse, samhandlingen mellom Ahus og kommunen med utgangspunkt i 

tilstandsrapport samhandling, Hva vet vi om hvordan det går med ungdommene våre, Alle med i 

idretten, Trygg oppvekst, Mestre hele livet, Palliativt nettverk og palliativ koordinator, Ambulerende 

innsatsteam og koordinatorfunksjon, Arbeid med tjenestetilbudet for KAD/lindrende, oppfølging av 

forvaltningsrevisjon legevakt, samarbeidet med- og tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på 

Løvenstadtoppen. Hjelpemiddelformidlingen, Forvaltningsrevisjon sykehjem og hjemmetjenester, 

Kostnader til bruk av vikartjenester i omsorgstjenestene og Administrativ høringsuttalelse til ny lov om 

integrering for å nevne noe.  

Sak Tittel 

19/3 Orientering om brukerdialog - enhet for tilrettelagte tjenester 

19/4 Orientering om prioritering av søknader om tilsk. til inkludering av barn fra lavinntektsfamilier 

19/7 Bemanningsplaner og vikarordninger i pleie- og omsorgstjenestene 

19/8 Oppfølging av budsjettvedtak om fysioterapeutstilling  

19/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2019  

19/14 Bemanningsplaner og vikarordninger i pleie- og omsorgstjenestene 

19/15 Valg av medlem og vararepresentant til byggekomite tilbygg Buholen boliger  

19/16 Reversert innføring av gjengs leie for kommunale boliger med heldøgns tjenester  

19/19 Høringsuttalelse NOU 2018-13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring 

19/20 Evaluering av utvidelse til døgndrift ved Barnevernvakten Romerike 

19/21 Høring forslag til ny barnevernslov 

19/24 Plan for legetjenesten  

19/25 Høring forslag til ny lov om tvangsbegrensning 

19/26 Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk 

sosialhjelp 
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