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Innledning 
 

Leve og mestre hele livet er en overordnet strategi som skal gi retning for helse-, 
omsorgs- og velferdstjenestene i Rælingen kommune. Strategien konkretiserer føringer 
i kommuneplanen under satsningsområde Leve og mestre hele livet, samt anbefalinger 
i Tilstandsrapporten 2020. Strategien har et perspektiv på 12 år. 

 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-33 

 
Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Sentralt i strategidokumentet står verdien av 

å skape et aldersvennlig Rælingen og behovet for bærekraftige helsetjenester. Å skape 

et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt 

skal få bruke sine ressurser på en god måte. For mange kommer pensjonisttilværelsen 

til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull 

både for den enkelte og for samfunnet. Men for Rælingen handler ikke aldersvennlig 

samfunn kun om et godt samfunn for de eldre. Vi vil ha aldersvennlig samfunn hele 

livet. 

De fleste innbyggere vil på et eller annet tidspunkt i livet få behov for helse-, omsorgs- 

eller velferdstjenester fra kommunen. I Rælingen ønsker og forventer vi flere 

innbyggere. En befolkningsøkning, uansett aldersgruppe, vil føre til økt behov for 
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tjenester. Vi vil leve lenger med sykdom og få behov for bistand i større deler av livet. 

Dette er en samfunnsøkonomisk utfordring da det ikke er ressurser til å dekke dette 

behovet. 

Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har mottakere i alle aldre, og med stor bredde i 

tjenestebehov. Forventningene i samfunnet til kvalitet og tilgjengelighet på 

tjenestetilbudet øker og samhandlingsreformen fører til at flere skal få tilbud i 

kommunen, både eldre og yngre. Samtidig er det viktig å huske på at den framtidige 

eldregenerasjonen har mange ressurser å spille på. I framtida må derfor 

enkeltpersoner ta større ansvar for egen helse og mestring. Kommunens oppgave blir 

å understøtte innbyggernes egne ressurser og mestring og gi målrettet tilbud til de som 

trenger det mest. 

 
Helse- og omsorg er ikke det samme som eldreomsorg. Over halvparten av 

hjemmebaserte tjenester går til innbyggere under 67 år i Rælingen kommune (65 % i 

2019). Kommunen har tjenester på alle omsorgsnivåer og til innbyggere med ulik grad 

av funksjonsfall. Den demografiske utviklingen gjør det nødvendig å jobbe mer aktivt 

for å utsette behovet for tjenester. Kommunen må satse sterkere på å forebygge enn 

på å reparere ved å jobbe målrettet med habilitering og rehabilitering. Ved å ta 

utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon og mål gis det en mulighet til å oppnå bedre 

funksjons- og mestringsevne og mer selvstendighet. Dette igjen gir større mulighet for 

deltakelse i utdanning eller arbeidslivet og vil gi mer verdi både for enkeltmennesket og 

for samfunnet. 

 
Hovedbudskapet i strategien er at vi vil skape et samfunn som fremmer mestring, 

tilhørighet, trygghet og opplevelse av mening. Innbyggerne i Rælingen kommune som 

mottar tjenester skal oppleve livskvalitet og mestring, samt tjenester av god kvalitet. 

Det er viktig for den enkelte, og også for samfunnet, å benytte de ressurser, evner og 

muligheter innbyggerne har selv. Vi må legge til rette for å fange opp innbyggere som 

trenger hjelp, og iverksette målrettede tiltak for den enkelte som er i en sårbar 

situasjon. Kommunen har en viktig rolle i å gi trygge og tilpassede tjenester til de som 

ikke har, eller ikke klarer å opprettholde, evne til å ta vare på seg selv. 

Skal kommunen lykkes i å tilby helse-, omsorgs- og velferdstjenester av god kvalitet i 

framtida, og samtidig endre rollen fra mottaker til aktiv deltaker, må innbyggernes 

forventninger til tjenestene avklares. Det må bli et rimelig samsvar mellom 

forventninger og rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser. Forventningene kan ofte 

strekke seg utover det som er kommunens oppdrag. Vi må skape realistiske 

forventninger til hva kommunen kan og ikke kan løse, og hva hver enkelt må ta ansvar 

for selv. 
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Tjenestene må dreies og justeres slik at vi blir mer 

treffsikre på hvilke tjenester som dekker hvilke 

behov. Dette vil føre til økt egenmestring hos 

innbyggere vi i dag gir tjenester til og samtidig øke 

effektiviteten i egen tjenesteproduksjon. 

 
Om strategien 

 
HOV-strategien inneholder målsetninger for 

perioden fram til 2033 og skal revideres hvert fjerde 

år. De økonomiske rammene fastsettes i 

handlingsprogrammet. 

Strategien skal sikre at lovkrav og nasjonale føringer 

følges, bidra til å nå mål i kommuneplanens 

samfunnsdel og utvikle et helse-, omsorgs- og 

velferdstilbud av god kvalitet i kommunen. Målet er 

at strategien skal gi en felles forståelse og et felles 

grunnlag for gode prioriteringer og valg i årene som 

kommer. Strategien gjelder for barn, unge, voksne 

og eldre som bor i Rælingen kommune og som 

mottar tjenester. 

Konkrete tiltak for å følge opp strategien synliggjøres 

i arbeid med temaplaner som vedtas gjennom 

handlingsprogrammet. Pr i dag har vi disse 

temaplanene på HOV-området: 

- Psykisk helse og avhengighet 
- Demensplan 
- Boligsosial plan 
- Plan for legetjenester 
- Tiltaksplan Leve hele livet 
- Kompetanseplan HOV 
- Kapasitet tilrettelagte tjenester 
- Strategi for mottak av flyktninger og 

inkludering 
- Plan mot vold i nære relasjoner 

NASJONALE 
FØRINGER 

St.meld. 14 (2020-21) 
Perspektivmeldingen 

 
Meld. St. 33 (2015–2016) 
NAV i en ny tid – for arbeid 
og aktivitet 

 
St.meld. 47 (2008-2009) 
Samhandlingsreformen 

 
NOU 2011:11 Innovasjon i 
omsorg 

 
St.meld. 45 (2012-2013) 
Frihet og likeverd – om 
mennesker med 
utviklingshemming 

 
St.meld. 26 (2014-2015) 
Fremtidens 
primærhelsetjeneste – 
nærhet og helhet 

 

St.meld. 15 (2017-18) Leve 
hele livet 

 

Omsorg 2015- 2020, 
Regjeringens plan for 
omsorgsfeltet 2020 

 
Regjeringens 
opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering 
(2017-2019) 

 
Demensplan 2025 

 

St.meld. 38 (2020-21) Nytte, 
ressurs og alvorlighet – 
prioritering i helse- og 
omsorgstjenesten 

 
Prop. 73 L (2016–2017) 
Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform) 

 
 

Avgrensninger: Strategien omhandler ikke tema innenfor 

skole, barnehage eller PPT. 

 
Oppgaver etter disse lovene omtales ikke i strategien: 

1 Lov om folkehelsearbeid 

2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 3 Forskrift om 

krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv 

etter lov om helsemessig og sosial beredskap. 



Strategi for helse, omsorg og velferd 2022-2033 

6 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dagens situasjon og 
utfordringer framover 

En sammenstilling av fakta fra Tilstandsrapporten 2020 og Tilstandsrapport 2021, 

innspill fra medvirkningsprosesser samt arbeid med ny kommuneplan viser hovedtrekk 

for områdene helse, omsorg og velferd i Rælingen kommune. Hovedtrekkene 

presenteres her som status og utfordringer. 

 
Status 

 
Demografi 

 

Norge er nå i en periode der det er de yngste eldre som vokser raskest i befolkningen. 

Dette utgjør en særlig utfordring for kapasiteten i hjemmetjenester og for helse- og 

omsorgstilbudet framover. Samfunnet står overfor store omsorgsutfordringer i tiårene 

som kommer og den demografiske sammensetningen i Norge vil endres betydelig. Det 

blir flere eldre totalt sett og det blir flere av de eldste eldre. 

 
Ved utgangen av 2021 bodde det ca. 19 000 innbyggere i Rælingen. Vi forventer en 

høy innbyggervekst i årene framover, og med en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 % 

forventer vi at antall innbyggere i 2030 er ca. 23 000. 
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Befolkningsprognosene ligger til grunn for kommunens planlegging og dimensjonering 

av tjenestetilbudet. Det er knyttet stor usikkerhet til befolkningsprognosene, da 

boligbyggingen i stor grad er markedsstyrt. Det er også usikkerhet med tanke på 

tjenestebehovet til framtidige innbyggere, da Rælingen har høy mobilitet i befolkningen, 

med mange innbyggere som flytter både til og fra kommunen. 

 
Eldre innbyggere: 

Det er vanskelig å anslå hvor mange eldre innbyggere vi vil ha i Rælingen fram i tid, 

men etter hvert som de store befolkningskullene blir 80 og 90 år forskyves også 

veksten i antall eldre. Tall fra SSB viser at mot slutten av 2020-årene vil gruppen 80– 

89 år øke sterkt, og i 2030-årene vil gruppen 90 år og eldre øke sterkt. Økningen blant 

de aller eldste vil da stille krav til videre utbygging av tilbudet til de som har størst 

tjenestebehov. 

 
I januar 2022 bodde det 1719 innbyggere i Rælingen født mellom 1920 og 1950. Kartet 

viser fordeling etter krets: 
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Rælingen har i dag en ung befolkning og nevnte utvikling vil skje noe senere her enn i 

store deler av landet. Men etter hvert vil vi også få en økning i andelen pleie- og 

omsorgstrengende, en økning i antallet pasienter med demens, utfordringer med å 

rekruttere kompetent personell og å skaffe egnede boliger til eldre. Kommunens helse-, 

omsorgs- og velferdstjenester alene kan ikke ta ansvar for å løse alle 

framtidsutfordringer. Vi må mobilisere og ta i bruk samfunnets ressurser på nye måter. 

 
Vi må også huske at de eldre vil være en stor ressurs framover. De nye generasjonene 

eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Ifølge 

kvalitetsreformen Leve hele livet vil nye generasjoner eldre ha andre ressurser enn 

tidligere eldregenerasjoner til å møte alderdommen med, og må utfordres til å bruke 

ressursene til å planlegge egen tilværelse. Programmet til Senter for et aldersvennlig 

Norge viser at vi i Norge har et stort potensial i å få flere til å arbeide lenger og å delta i 

frivillige aktiviteter. 

 
Selv om mange av de eldre vil bli en viktig ressurs framover, må vi allikevel ha 

oppmerksomhet på utfordringer knyttet til en økende andel eldre og kommunens 

kapasitet i eldreomsorgen, spesielt knyttet til demensplasser. Det er viktig å sikre riktig 

kapasitet og bygg til rett tid, særlig til heldøgnsbemannede boliger. 

 

Kilde: demenskartet.no (antall innbyggere er lavere enn det Rælingen kommunes egne prognoser viser) 

 
 

I Rælingen kommune bor det i dag 241 personer med demens. Ifølge siste forskning 

fra Nasjonalt senter for aldring og helse vil dette tallet øke til 397 i 2030 og 582 i 2040. 

Dette er en kraftig økning på få år. 
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Økning i yngre innbyggere med behov for tjenester 

Den største økningen i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene de siste årene er knyttet 

til tjenestemottakere under 67 år. Kommunen vil i årene framover få enda flere 

innbyggere med store og sammensatte behov som skal ha tilrettelagt og god 

bosituasjon og et meningsfylt liv. 
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Rælingen Norge 

 
 

Kilde: Kostra 
 

Diagrammet viser at andelen yngre mottakere av hjemmetjenester (definert som 0-66 

år) er økende i Rælingen og ligger markant over landssnittet 

 
Rehabilitering og habilitering skal støtte innbyggerne til å oppnå og vedlikeholde en 

best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. 

 
 

Barn og unge 

Mange instanser i kommunen gir tjenester til barn og unge; fastleger, helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, psykiske helsetjenester i kommunen, psykologer i helse- og 

omsorgstjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og Nav. Barne- 

og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) har lang tradisjon for nært samarbeid med 

kommunale helse- og omsorgstjenester, skole og barnehage. 

 
God oppfølging av barn, unge og deres familier forutsetter samhandling mellom de 

involverte og koordinering av tjenestetilbudet. Konsekvenser av manglende 

samhandling og koordinering kan være at barn og unges behov ikke oppdages, eller at 

de ikke får nødvendig behandling og oppfølging. Dette kan igjen føre til økt behov for 

tjenester senere i livet. 

 

Selv om mange barn får god og koordinert hjelp, er det fortsatt for mange som 

opplever tjenestetilbudet som fragmentert. Nasjonale tall fra tilsyn viser for ofte svikt i 

tjenestene som er undersøkt, og det er mye som tilsier at man i dag ikke sikrer 

62,6 
65,3 65,6 

55,5 
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helhetlige tjenester for barn, unge og deres familier når det er behov for hjelp fra flere 

sektorer og nivåer. 

 
Psykiske lidelser øker 

Psykiske lidelser, inkludert rusbrukslidelser, er den største årsaken til helsetap blant 

voksne i arbeidsfør alder, også blant unge. Nasjonale tall viser at ca. en tredel av 

voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 

prosent av barn og unge til enhver tid har en psykisk lidelse. Psykiske plager i alle 

aldersgrupper øker. Angst og depresjon hos unge voksne (15- 29 år) øker i omfang og 

kan i stor grad sees i sammenheng med økningen av unge voksne (18–29 år) som 

mottar varig uførepensjon. Sykmeldinger, uførepensjon og økt dødelighet er noen av 

de viktigste følgene av psykiske sykdommer. Arbeid er helsefremmende i seg selv, og 

er en kilde til mestring og personlig utvikling. Det blir derfor viktig å få flest mulig til å 

delta i arbeidslivet til tross for psykisk lidelse. 

 
Status: 

 

• De aller fleste barn og unge synes at de har et godt liv, samtidig sliter mange med 
ulike psykiske helseutfordringer (Ungdata 2021) 

• Forventet levealder (nasjonalt) er høy for både kvinner (84,9 år) og menn (81,5 år) 

• Folketallframskrivninger viser et økende antall eldre over 80 år, der de fleste vil 
være aktive og friske 

• Andel yngre mottakere av hjemmetjenester øker 
• Psykiske plager øker i alle aldersgrupper 
• Rælingen kommune vil i 2030 ha ca. 400 personer med demenssykdom, en økning 

på 43 % 
• Flere overlever alvorlig sykdom og lever med utfordringer knyttet til kroniske 

sykdommer og funksjonsnedsettelser. Dette gjelder innbyggere i alle aldre. 
• Rælingen har et høyt kostnadsnivå innen omsorgstjenester, spesielt 

institusjonstjenester. 
• Rælingen kommune har en relativt lav andel innbyggere som mottar trygdeytelser 

fra NAV, dette gjelder også unge. 
• Arbeidsledigheten er omtrent som landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig 

stønadssum- og tid økonomisk sosialhjelp er omtrent som landet. 

 
 

Utfordringer: 

 
Yngre brukergrupper: Sterk vekst i antall yngre personer med nedsatt funksjonsevne 

og større spekter av helsemessige og sosiale problemer, herunder økning av 

flerkulturelle familier med en eller flere tjenestemottakere; Økende antall personer med 

komplekse og sammensatte tjenestebehov; Langvarig oppfølging av familier 

til barn og unge med sammensatte lidelser. 
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Aldring: En økende andel eldre vil kreve utbygging av kapasitet og økt kompetanse i 

geriatri. Økt alder medfører også økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap, 

betydelig økning av demens og flere eldre med psykisk utviklingshemming. Økende 

behov for tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper 

 
Knapphet på ansatte: Det skjer ingen vesentlig økning i tilgangen på arbeidskraft. 

Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell innen de fleste tjenesteområder. 

 
Medisinsk oppfølging: Økende antall innbyggere med sammensatte utfordringer, som 

i større grad enn tidligere krever en tverrfaglig innsats. Behov for bedre medisinsk og 

tverrfaglig oppfølging av mennesker som får kommunale helse- og omsorgstjenester, 

tydelig koordinering av fragmenterte tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og 

kommunale helse-, og omsorgstjenester. Ulike tjenesteområder har ikke god nok 

oversikt og kjennskap til hverandres tilbud, og det er varierende grad av samarbeid på 

tvers av enheter og fagområder. 

 
Aktiv omsorg: Flere undersøkelser peker på dagligliv knyttet til måltider, aktivitet, 

sosiale og kulturelle forhold som svakheter med dagens omsorgstilbud. 

 
Organisasjon: Tilpasse driften til vedtatt økonomisk ramme og framtidige 

rammeendringer. Ulike journal- og fagsystemer vanskeliggjør samhandling og 

informasjonsflyt innad i kommunen, samt mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjeneste. Utnyttelse av potensiale i digitale verktøy som allerede er i 

bruk 

 
Arbeid og velferd: For økonomisk selvstendighet og muligheten til fritt å forme sitt 

eget liv, står deltakelse i arbeidslivet i en særstilling. Personer som har vanskeligheter 

med å komme i arbeid, har ofte en kombinasjon av helseutfordringer og manglende 

formell kompetanse. Vi ser at en økende andel voksne mottar 

arbeidsavklaringspenger, noe som på sikt kan føre til økende andel uføre i 

befolkningen. De nasjonale utfordringene knyttet til dette er betydelige og kommunens 

oppgave i å holde innbyggerne i arbeid er viktig. Samtidig må også de som er uføre 

være en ressurs i lokalmiljøet, bidra i frivillighet, være mellommenneskelig støtte og 

delta i lokalsamfunnet. 
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Slik vil vi ha det – mål og 
strategier 

Felles mål for alle tjenestene innen helse, omsorg og velferd er å legge til rette for at 

innbyggeren skal kunne mestre eget liv, ha en meningsfull dag og kunne bo hjemme 

så lenge som mulig. En strategi om livsmestring betyr å legge til rette for at innbyggere 

kan hjelpe seg selv. Det vil si å benytte egne ressurser og opprettholde egenomsorgen 

i størst mulig grad. Samtidig skal dette sikre at de kommunale tjenestene kan tilby 

forsvarlig og nødvendig hjelp for de som trenger det mest. 

 
Ansvar for egen mestring i møte med hverdagens krav betyr også selvstendighet og 

økt valgfrihet. Egenmestring er ikke bare et tiltak for å møte knappe ressurser. Det er et 

tiltak som gir en gevinst for den enkelte. Det må imidlertid alltid tas hensyn til ulikhet i 

helse og at den enkeltes forutsetninger er forskjellige. 

 
Livsmestring handler om den enkeltes opplevelse av god helse og egenmestring. Det 

handler også om hvordan blant annet kommunale tjenester legger til rette for at 

innbyggerne utvikler ferdigheter for å tilegne seg, forstå og bruke den kunnskap de 

trenger for å fremme og ivareta god helse og et aktivt liv. Det å ha en 

livsmestringsstrategi innebærer også å ta i bruk teknologi, noe som er nytt for mange. 

En utfordring er at det vil ta tid før både tjenestemottakere, pårørende og ansatte har 

tillit til at teknologi kan være et godt alternativ til tradisjonelle tjenester. Når vi skal 

legge vekt på livsmestring krever det omstilling i holdninger og måten vi jobber på. 

Formidling og integrering av livsmestring som retning på tjenestene er både viktig og 

krevende. 

 
Når man mestrer livets utfordringer er man i stand til å se forskjellen på det man må 

leve med, og det man selv kan forandre. Hverdagsmestring er et tankesett som legger 

vekt på hvilke aktiviteter som er viktig for den enkelte, der målet er å fremme 

selvstendighet og mestring uansett funksjonsnivå. Mestring kan handle om å løse 

praktiske utfordringer eller å håndtere følelser. Alle tjenester skal arbeide på en måte 

som stimulerer innbygger til å ta i bruk egne ressurser for å mestre livet. 

 

En viktig del av kvalitetsreformen Leve hele livet er at eldre skal ha mer innflytelse på 

tjenestene de mottar og beslutninger som angår dem. Behovet for å fokusere mer på 

egenmestring i hverdagen ble også trukket fram i reformens innledende undersøkelser 

rundt utfordringsbildet. Brukermedvirkning og mestring i hverdagen er derfor en 

nøkkelbrikke i arbeidet med å sette individet i sentrum. 
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Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene må gis på det riktige nivået og gi god effekt. 

Det skal ikke tildeles hverken flere eller færre tjenester enn det innbyggeren har behov 

for. For å greie dette kreves tverrfaglighet, samhandling, medvirkning og 

forventningsavklarende dialog. 

 
Mulighetene for å løse de mest sentrale utfordringene er på de neste sidene 

kategorisert i disse fire målsetninger, samt ulike organisatoriske grep: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Disse fire målene (slik vil vi ha det) konkretiseres med strategier (derfor skal vi) for 
hvordan vi skal nå målene. Strategiene skal følges opp i temaplaner og i 
handlingsprogram. 
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1. Hva er viktig for deg? 

Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene må bevege 
seg bort fra et mottakerperspektiv til en mer aktiv 
innbyggerrolle. Dette innebærer at tjenestemottakers 
ønsker, behov og mål skal legges til grunn for 
tjenesteutformingen. 

 
Innbyggere skal være trygge på å få god hjelp og 
omsorg når de har behov for det. Den som mottar 
tjenester, og pårørende, har verdifull kompetanse 
som er viktig i forbedring og utvikling av tjenestene. 
Pårørende er en viktig ressurs, som i samarbeid 
med tjenestene vil kunne få veiledning, støtte og 
avlastning. 

 

Framover vil det i enda større grad bli nødvendig 
med samspill mellom kommunale tjenester og 
innsats fra pårørende og frivillige. 

 
Forventningsavklaring for å finne fram til hva 
pårørende og frivillige kan eller vil bidra med må 
gjennomføres, samtidig er det viktig for samarbeidet 
at det avklares hva tjenesteapparatet har ansvar for. 

 
Både den som mottar tjenester og pårørende må ha 
lett tilgang til informasjon, opplæring, råd og 
veiledning for å kjenne seg trygge og kunne ivareta 
seg selv og rollen sin best mulig. 

 
Vi må ha nettsider med lettfattelig informasjon, 
henvisning til selvhjelpsgrupper og andre 
lavterskeltilbud utenfor kommunens regi. 

SLIK VIL VI HA DET: 
 

Vi utvikler og 
gjennomfører 
oppgavene sammen 
med innbyggerne og 
pårørende 

Derfor skal vi: 
 
1.1 Sørge for at innbyggere 

medvirker i utvikling av 
eget tjenestetilbud 

 

1.2 Benytte kunnskap om 
tjenestemottaker 
systematisk i utvikling av 
tjenester 

 
1.3 Øke relasjonell 

kompetanse og ta i bruk 
flere metoder og for å 
sikre god dialog med 
tjenestemottaker og 
pårørende 

 
1.4 Avklare forventninger 

ved oppstart av tjenester 
 
1.5 Ta i bruk digitale 

metoder for 
kommunikasjon, innsikt 
og støtte til pårørende i 
deres rolle 

 
1.6 Etablere arenaer som 

tilbyr opplæring i å 
mestre hverdag og 
sykdom 
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2. Rehabiliterende og mestringsorienterte tjenester 

Skal kommunen unngå kvalitetsnedgang og redusert 
tilgang på tjenester, må innbyggerne få økt mestringsevne 
i egen helsesituasjon og flere funksjonsfriske år. Dagens 
tjenesteproduksjon må derfor endres ved at kapasitet blir 
frigjort gjennom å forebygge og utsette behov for tjenester. 

 
Den største økningen i tjenestene de siste årene er knyttet 
til mottakere under 67 år. Kommunen vil i årene framover 
få flere innbyggere med store og sammensatte behov og 
som skal få bo hjemme lenge. Rehabilitering og habilitering 
må derfor styrkes for å støtte innbyggerne til å oppnå og 
vedlikeholde en best mulig fysisk, psykisk, kognitiv og 
sosial funksjonsevne. 

 

Hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres for å legge til 
rette for at innbyggeren kan bo trygt hjemme så lenge som 
mulig. Et godt tverrfaglig samarbeid, god dialog og 
involvering, tilgjengelige og gode hjelpemidler vil kunne gi 
flere innbyggere trygghet og mestring i eget hjem. Bruk av 
velferdsteknologi og ulike aktivitets- eller avlastningstilbud 
blir viktig. 

 
For å kunne legge til rette for at flere kan bo hjemme 
lenger, er kommunen avhengige av å ha et tilstrekkelig 
antall korttidsplasser. Korttidsplassene kan benyttes 
fleksibelt, til innbyggere som har behov for rehabilitering, 
utredning, behandling før, i stedet for og etter 
sykehusopphold. 

 
Samlokalisering av slike tjenester med lærings- og 
mestringsrettede tilbud, fysisk trening, trening i daglige 
ferdigheter vil gi økt kompetanse og samhandling både 
mellom tjenesteytere, mottakere og pårørende. Denne 
tilnærmingen til tjenestene er det som ligger i det nye 
helsehuskonseptet og det er av avgjørende betydning at 
dette kommer i gang som planlagt. 

 

Arbeid og aktivitet er viktig for opprettholdelse av evne til å 
mestre livet på alle områder, også helsemessig. Nye 
metoder i arbeids- og velferdsforvaltningen, med vekt på 
jobbstøtte og tilrettelegging, tar sikte på at flere blir 
inkludert i arbeidslivet. 

SLIK VIL VI HA DET: 
 

Vi motiverer og støtter 
innbyggere til å øke 
funksjonsnivå 

Derfor skal vi: 
 
2.1 Alltid vurdere 

rehabiliteringspotensiale 
 

2.2 Ta i bruk standardiserte 
og kunnskapsbaserte 
forløp for rehabilitering 
og habilitering 

 
2.3 Gi innbyggere 

opplæring, trening og 
tilrettelegging for å 
kunne benytte egne 
ressurser og ferdigheter 

 
2.4 Bygge opp arenaer og 

kapasitet for å kunne gi 
rehabiliterende, lærende 
og mestrende tjenester 

 
2.5 Innrette tjenestene våre 

mot innbyggernes evne 
til å delta i arbeidslivet 
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3. Tjenester som samarbeider 

Mange innbyggere er avhengige av flere tjenester, og 
samhandling er nødvendig for å løse komplekse 
problemstillinger. 

 
For barn og unge, med behov for tjenester, er det særlig 
viktig at de møtes individuelt og med et 
livsmestringsperspektiv. Det er viktig å bidra med 
koordinering av tjenester, særskilt for familier med barn 
med komplekse og sammensatte behov. 

 

Bedre samhandling blir pekt på som ett av helse- og 
velferdssektorens viktigste utviklingsområder framover. 
Nye metoder er nødvendig for å utnytte ulik 
fagkompetanse til beste for den enkelte innbygger, 
uavhengig av tjenesteområde nivåer eller organisasjoner. 

 
Det skal være enkelt for innbyggeren å komme i dialog 
med helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Informasjon 
må være lett tilgjengelig. Vi må samarbeide godt mellom 
ansatte, avdelinger og virksomheter slik at innbyggeren 
opplever «en dør inn». 

 
Vi må ha sammenheng i tjenestene, gi trygge og 
forutsigbare pasientforløp og ha gode overganger mellom 
eget hjem, sykehus og sykehjem. Vi må også se og 
ivareta pårørende i overgangene. 

 
Samkjøring av tjenester er viktig for å sikre god effekt av 
tjenestetilbudene og unngå feilbehandling, og det er viktig 
at tjenestene framstår helhetlig i møte med 
enkeltmennesker og grupper med behov for bistand. En 
sentral suksessfaktor for å oppnå dette er å informere om 
hvordan beslutninger om bistand tas. Skal vi lykkes på 
dette punkt blir kommunikasjon sentralt. Både internt i 
organisasjonen og eksternt mot de som mottar tjenester 
og pårørende. 

 
Nettverket til innbyggeren er også en viktig part i 
sammenhengen i tjenestene. Det må støttes opp under 
den omsorgen som familie, venner og naboer står for, og 
utvikle dette samarbeidet. 

 
Vi må understøtte tjenestenes innsats ved hjelp av digitale 
løsninger og hverdagsteknologi. Digitalisering kan fornye, 
forbedre og forenkle eksisterende tjenester og muliggjøre 
nye og innovative løsninger som bidrar til en helhetlig 
tjenesteopplevelse. 

SLIK VIL VI HA DET: 
 

Innbyggerne opplever 
tjenester som 
samarbeider 

 
Derfor skal vi: 

 
3.1 Benytte kompetanse og 

ressurser bedre på tvers 
av avdelinger, 
fagområder og 
profesjoner 

 
3.2 Ha oppdatert 

informasjon om helse, 
omsorg og velferd på 
kommunens nettsider 

 
3.3 Samarbeide rundt 

tjenester som møter 
innbygger hjemme 

3.4 Gjennomføre tiltak vi har 
identifisert gjennom 
Læringsnettverket for 
pasientforløp (KS og 
FHI) 

 
3.5 Videreføre og 

videreutvikle 
kommunens 
styringsmodell for 
velferdsteknologi 

 
3.6 Innføre brukervennlige 

digitale løsninger og 
hverdagsteknologi som 
fungerer sammen med 
hverandre 
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4. Bolig for livet 

Befolkningsøkning vil føre til økning i antall personer 
med behov for tilrettelagt bolig. Samtidig økes den 
eldre aldersgruppen. Hjemmebaserte tjenester vil 
være en av hovedinnsatsene for å imøtekomme flere 
med tjenestebehov. Allikevel vil vi få økt behov for 
omsorgsboliger, sykehjemsplasser, og større 
tilrettelegging av boliger med livsløpsstandard. 

 
Kommunen må sikre at det finnes tilstrekkelig 
tjenestetilbud tilpasset behov, dette inkluderer også 
at boliger med heldøgns omsorg blir en mer sentral 
del av tjenestetilbudet. 

 
Å bygge eller oppgradere tilrettelagte boliger, 
sykehjem og omsorgsboliger tar flere år. Med den 
forventede økning i antall eldre og antall med 
tjenestebehov, er det viktig å planlegge botilbudet på 
en god måte. 

 
Vi må legge til rette for at flere 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 helsen, funksjonsnivået og mestringsevnen til 
personer med tjenestebehov. 

 

Det er viktig å stimulere innbyggere til å tenke på 
alderdommen og sikrer seg en bolig med 
livsløpsstandard slik at boforholdene bidrar til at en 
kan leve livet ut i egen bolig. 

 
Senter for et aldersvennlig Norge arbeider med en 
informasjonskampanje kalt planleggelitt.no. 
Hensikten er å bidra med informasjon som kan gjøre 
det lettere for eldre å planlegge sin alderdom. I en 
nasjonal undersøkelse var 79 prosent av de spurte 
enige i at vi selv må ta større ansvar for egen helse, 
sosialt liv og bosituasjon.  Vi må følge opp dette i 
mål og strategier. 

SLIK VIL VI HA DET: 
 
Gode bosituasjoner som 
utgangspunkt for å mestre 
livet 

 
Det får vi til ved å: 

4.1 Finne metoder for å 
etablere bemannede 
boligløsninger 
innlemmet i bomiljø 

 

4.2 Utrede langsiktig behov 
for døgnbemannede 
boliger 

 

4.3 Ha tjenester som 
understøtter det å bo i 
egen bolig 

 
4.4 Utarbeide en plan for 

bolig- og stedsutvikling 
som bidrar til mangfold i 
bomiljøer 

 
4.5 Utarbeide demensplan, 

som identifiserer 
tjenester som bidrar til å 
kunne bo i egen bolig 

 
4.6 Bidra til å forberede 

unge eldre på alderdom 
og bosituasjon 
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Organisatoriske grep 

 
En faglig sterk kommunal helse-, omsorgs- og velferdstjeneste gir god helsehjelp og 

velferdstjenester som former et sikkerhetsnett for barn, unge og voksnes velferd. En 

styrking av kompetansen hos de ansatte, hvor det legges vekt på livsmestring i møte 

med innbygger, blir viktig. Det vil kreve omstilling i holdninger og måten vi jobber på. 

Formidling og integrering av livsmestring som retning på tjenestene blir nødvendig. 

 
Vi må lykkes med å gjennomføre rehabilitering og mestring, både som metode og 

tankesett i hele helse-, omsorgs- og velferdstjenesten. 

 
For å utvikle og gjennomføre gode løsninger trenger vi både innbyggere, 

organisasjoner, næringsliv og ansatte med ulike erfaringer, kompetanse og ressurser 

som vil bidra. Kommunen skal fortsatt yte faglig gode og forsvarlige tjenester, men i 

framtida må tjenestene leveres på en måte slik at flere kan bidra. Klarer vi det, kan vi 

skape bedre løsninger, økt deltakelse og sterkere fellesskap i kommunen. 

 
Det er nødvendig med faglig omstilling i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. 

Omstillingen innebærer endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og mer 

tverrfaglige tilnærminger. Det må legges til rette for kompetanseheving i alle grupper av 

helsearbeidere. 

 
Gode møter er en forutsetning for den dialogen mellom tjenesteyter og 

tjenestemottaker som skal sikre riktige tjenester på rett nivå. Kompetanse hos 

kommunens ansatte om mangfoldet i befolkning, om et flerkulturelt samfunn og 

kompetanse i kommunikasjon blir viktigere med den dreiningen av tjenester som er 

nødvendig. 

 
Smarte løsninger, som nye arbeidsmetoder, digitalisering og hverdagsteknologi, er en 

forutsetning for å sikre bærekraftige tjenester av god kvalitet i framtida. Digitalisering 

handler om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og 

sikrere helse- og velferdstjenester. Velferdsteknologi må benyttes som en integrert del 

av tjenestetilbudet og som verktøy for bedre arbeidsprosesser. Tjenesteutviklingen skal 

gjøres gjennom behovskartlegginger og erfaringer fra styringsmodellen for 

velferdsteknologi. Dette er et område i rask endring og det må prioriteres kompetanse 

og kapasitet for å følge med i utviklingen og integreringen inn i tjenestene. 
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I Rælingen kommune har det gjennom mange år 

vært en høy prioritering av omsorgstjenester selv om 

vi har ung befolkning. Det framgår av 

nøkkeltallskapitlet i Tilstandsrapporten at det både er 

høy kostnad på tjenesteproduksjonen og vesentlig 

vekst av yngre tjenestemottaker. Vi må sikre 

effektivitet framover gjennom kontinuerlig utvikling av 

tjenestene. Begrepet «innsatstrappa» skal brukes for 

til enhver tid å kommunisere rundt rett tjeneste til rett 

tid, og en overvåkning av om vi yter de tjenestene 

som samspiller best med innbyggernes behov og 

målsetting om egenmestring. 

 
Vi har behov for pedagogisk kompetanse for å kunne 

utvikle opplærings- og veiledningsprogram for 

tjenestemottakere og pårørende. Denne 

kompetansen finnes i andre sektorer i kommunen. Vi 

må jobbe med kompetanseutveksling på tvers. 

 
Alle deler av helsevesenet vil i årene framover ha 

mangel på viktige grupper helsepersonell. Prognoser 

viser at det vil være størst behov for sykepleiere, 

vernepleiere og helsefagarbeidere. Dette er 

yrkesgrupper som ofte jobber deltid. Det ligger et 

potensiale i å finne nye og fleksible 

arbeidstidsordninger som gir flere mulighet til å jobbe 

heltid. Dette kan gjøre helse og omsorg til en mer 

attraktiv arbeidsplass og gi nye muligheter innen 

rekruttering. 

 

For å møte framtidas behov for helsetjenester, og for 
å rekruttere helsepersonell, må vi blant annet jobbe 
mer med lønnsbetingelser, heltidskultur, 
turnusarbeid og ledelse. 

 
Videre må vi jobbe med prinsipper for prioritering slik 
at ressurser brukes der de gir størst nytte og for de 
som trenger det mest. 

PRINSIPPER FOR 
ORGANISASJONEN: 

 
• Kontinuerlig tilpasse og 

utvikle tjenester etter 
innsatstrappa 

 
• Innlemme teknologi og 

digitale metoder i 
tjenestetilbudet 

 

• Bruke kompetanse på 
tvers av virksomheter og 
tjenesteområde 

 

• Kontinuerlig vurdere 
effekt av tiltak i tråd med 
nasjonalt vedtatte 
prioriteringskriterier 

 
• Jobbe med framtidig 

rekrutteringsutfordringer 
gjennom organisering, 
heltidskultur, ledelse og 
kompetanse 

 
• Tilrettelegge for læring 

på arbeidsplassen og 
være en utviklende 
praksisarena for elever, 
studenter og lærlinger 
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