
Kommunedelplan gruppe 2, 
Hjemmebaserte tjenester /korttid-rehab    
 

 

«I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere 
samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom 
omsorgsaktørene. De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår. 
Med sikte på de demografiske utfordringene som venter oss for fullt om 10-15 år, bør denne 
veksten organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos 
brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle 
virksomheter og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling av 
den faglige virksomheten med større vekt på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best 
mulig tilrettelegging av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser, 
slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner.»   

(Meld. St. 29 (2012-2013). Morgendagens omsorg) 

Sammendrag 
Marker kommunes befolkning opplever i dag at vi har et velfungerende omsorgstilbud og at 
vi klarer å levere gode tjenester til våre brukere. Det er takket være at vi er en liten 
kommune med små og oversiktlige forhold, og at samtlige ansatte yter «litt ekstra» når det 
er behov for det.  Vi er opptatt av at både brukere og ansatte skal føle at vi etterlever 
verdiene våre som er trygghet, trivsel og respekt. 

De kommunale tjenestene er grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten til befolkningen.  
Alle som yter helse- og omsorgstjenester er lovpålagt å arbeide systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

Med samhandlingsformen har kommunen fått en viktigere rolle i å sørge for nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  I framtiden vil en større andel av tjenestene leveres i 
kommunene. Det er viktig at Marker kommune blir satt i stand til å oppfylle reformens 
intensjoner om mer forebygging og tidlig innsats, koordinerte og helhetlige pasientforløp.    

Dette må vi ruste oss på i årene som kommer, og vi har i arbeidet med denne planen sett på 
hva som må til for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, som er i 
tråd med FN`s bærekraftmål nr. 3, og et mål vi i Marker ønsker å ha for våre innbyggere.   
Løsningene må være tydelige og framtidsrettede. Det må tenkes nytt innenfor helse og 
omsorgstjenestene, da endringer skjer raskt.  

 

 

Kommentert [ÅH1]: Innledning. Hva hovedfunnene er  

Kommentert [MA2]: Hvilket? 

Kommentert [ÅH3]: Bærekrafts mål nr 3 



Innledning 
 

Presentasjon av gruppen 
Arbeidsgruppen er ledet av avdelingsleder Åshild R. Hamborg.  

Øvrige medlemmer:  Pam Auboncharoen, sykepleier, korttid/rehabavd. 

 Line Krog Tekin, hjelpepleier, korttid/rehabavd.  

Vanja Jensen, hjelpepleier, hjemmesykepleien 

Marianne S. Fosser, sykepleier, hjemmesykepleien  

Emilie Ilar, ergoterapeut 

Yvonne Stenberg Skjøthaug, fysioterapeut  

Arne Dehli og Eva Martinsen, bruker/pårørenderepresentanter 

 

Avgrensning 
Målgruppen er alle våre innbyggere. Det vil si at planen dekker alle aldre; både de som 
mottar tjenester i dag, fremtidige tjenestemottakere, pårørende, frivillige og ansatte som 
utfører tjenestene. Delplanen bygger på en tjenesteovergripende og tverrfaglig tilnærming.   

Fagområdene er svært brede, hvilket innebærer at innhold og oppgaver reguleres av mange 
lovverk, forskrifter, nasjonale planer og føringer. Tjenesteutøvelsen omfatter lovpålagte 
oppgaver som forebygging, behandling, og rehabilitering. Dette kapitlet vil ta for seg 
følgende områder: Hjemmetjenesten,hjemmehjelp, korttidsplasser, dagtilbud til eldre og 
personer med demens samt rehabilitering,  

Det er helse i alt vi gjør. Kommunen har et ansvar for at helseperspektivet tas inn i all 
planlegging. For eksempel har boligutvikling stor betydning for innbyggernes muligheter til 
aktivitet, sosialt fellesskap, trygghet og trivsel, og tilgang til kulturtilbud for alle grupper er 
avgjørende for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk. Disse områdene blir i mindre grad omtalt 
i denne delen, ettersom de omtales i andre delplaner/kapitler?.  

 

Aktuelle nasjonale og lokale føringer 
Stortingsmelding 15: Leve hele livet 
Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg 
Demensplan 2020 
Helse-Norge 2040 –Hvordan vil framtiden bli? 
Plan for folkehelsearbeidet, Marker kommune  
 
 
 



Stortingsmelding 15 (2017-2018) – Leve hele livet – ble lagt fram av regjeringen i mai 2018 
og omtales som en kvalitetsreform for eldre over 65 år.   

 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. Meldingens 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. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele 
livet.   

 

Utviklingstrekk og utfordringsbilde 
 

Kommunedelplanen for hjemmesykepleien, hjemmehjelp og 
korttid/rehabiliteringsavdelingen må ta høyde for at vi står foran et paradigmeskifte i årene 
som kommer - et skifte av betydelig størrelse og rekkevidde. Vi vil få flere brukere med 
komplekse sammensatte behov i alle aldre, der spesielt den eldre delen av befolkningen vil 
øke betraktelig. Tabellen viser framskrevet folkemengde (SSB.no), og vi ser at aldersgruppen 80+ vil 
øke betraktelig mens det er en liten nedgang av innbyggere i arbeidsfør alder. 

   

Demens, psykiske lidelser og rusproblematikk er diagnoser vi vil få mere av. Tidlig utskrivning 
fra sykehus medfører at kommunen skal ta imot og håndtere langt flere og somatisk 
dårligere pasienter hjemme enn vi gjør i dag. Lindrende behandling for uhelbredelig syke og 
døende i hjemmet krever store ekstra ressurser. Kommunen skal tilby habilitering og 
rehabilitering for de som trenger det. Dette er et enormt spenn og krever stor fleksibilitet og 
sterk faglighet for å drive forsvarlig og trygt.  

Den store økningen i antall eldre, nye grupper yngre med bistandsbehov og endring i 
tjenestebehovet generelt, kan ikke alene møtes med å gjøre mer av det samme som vi gjør i 
dag. Det er behov for å iverksette flere tiltak som støtter den enkeltes evne til å mestre egen 
hverdag.   

 

 

Kommentert [ÅH4]:  



Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden 
 

Arbeidstagere, kompetanse og kvalitet 
Marker er en liten kommune med få faglige/menneskelige reserver og ressurser til å 
håndtere vanskelige og krevende ekstra oppgaver. Rekruttering og å beholde kompetanse er 
en stor og viktig oppgave kommunen står ovenfor. Dette er helt avgjørende for at Marker 
kommune skal kunne tilby sine innbyggere gode og trygge pleie- og omsorgstjenester i 
fremtiden. En god grunnturnus legger grunnlaget for å sikre god faglig dekning fremover. Det 
må lages en strategi på kompetanseheving. Samtlige ansatte på korttidsavdelingen og i 
hjemmesykepleien har i dag utdanning på fag- eller høyskolenivå. Vi har for tiden en leder og 
en sykepleier i videreutdanning, samtidig som ansatte får faglig påfyll gjennom eksterne kurs 
og internundervisning fra egen fagsykepleier.  

Kompetansen til alle ansatte må kartlegges, og det må brukes ressurser på kurs, etter- og 
videreutdanning. Dette vil bli enda viktigere i årene som kommer. Innen rus/psykiatri ser vi 
spesielt behov for kompetanseheving blant egne ansatte og tett tverrfaglig samarbeid.   

Det kreves fleksibilitet blant de ansatte slik at man får «rett person på rett plass» med tanke 
på kompetanse.  Vi ser behovet for miljøarbeider som kan jobbe både innen rus, psykiatri 
og hjemmetjeneste.  

Virksomheten forventer at hver enkelt ansatt søker å holde seg faglig oppdatert og tilegne 
seg ny kunnskap. God fagkunnskap fremmer trygghet og gir motivasjon til å gjøre en god 
jobb. 

I vår virksomhet møter vi stadig nye prosjekter som skal forbedre hverdagen. Det kan dreie 
seg om trygg legemiddelhåndtering, ernæring, rekruttering, rehabilitering eller teknologi. 
Det er viktig at vi klarer å implementere det vi starter på. Det bør gjøres en nøye utvelgelse 
angående hva vi skal bruke ressurser på, og fullføre dette før vi starter på nye ting.  

Arbeidsmiljø er viktig. Det gode arbeidsmiljøet er summen av mange ulike forhold i en 
arbeidssituasjon, og kan ha sterk påvirkning på trivsel eller mistrivsel, på utbrenthet, slitasje 
og sykefravær, på ønske om å bli i stillingen eller slutte.  

Kompetanseutvikling er viktig, men like viktig er et system som i etterkant gir uttelling for 
kompetanseutviklingen.  Lønn oppfattes som verdsetting av det arbeidet man utfører, men å 
finne den ansattes indre motivasjon er nok likeså viktig. Lønn er i stor grad et egnet 
virkemiddel for å rekruttere ny arbeidskraft 

Det bør jobbes med at kommunen skal ha en «heltidskultur», der så mange som mulig tilbys 
100 prosent stilling. Dette krever godt samarbeid mellom ledere, ansatte og ansattes 
organisasjoner.  

 



 
Organisering, ledelse, samarbeid 
 

For å møte morgendagens utfordringer, må Marker kommune sammen med innbyggerne 
utvikle felles mål, hvor innbyggerne bør bli mer involvert. Vi må gå fra å være mottaker av 
pleie og omsorg, til å oppfordre til og legge til rette for aktivitet og deltagelse. Kommunens 
innbyggere må bevisstgjøres på at det er nødvendig å planlegge alderdommen! 
Kommunens ledelse og folkevalgte må ha en strategi på hvordan denne informasjonen skal 
nå ut til befolkningen. Vi ønsker at de eldre skal beholde god helse lenger, oppleve at de har 
god livskvalitet og at de i størst mulig grad mestrer eget liv, samtidig som de får den 
helsehjelpen de trenger når de har behov for den. Ivaretagelse av pårørende er viktig slik at 
de ikke blir utslitt. Fokus må også rettes mot personalet; et godt arbeidsmiljø der de får 
brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.  

For å få til dette skiftet kreves god og nok ledelse, bevisst arbeid med ny metodikk og 
økonomiske virkemidler som understøtter endringene.  Kommunens folkevalgte må sette 
seg godt inn i driften og hva som trengs av økonomi. Også grunnleggende verdisyn, 
holdninger og forståelse i rollen som utøvere av offentlige velferdstjenester blir utfordret i et 
slikt skifte. Det vil stilles enda større krav til samhandling og samarbeid – både innenfor og 
utenfor den kommunale organisasjonen. 

Ledelse er en viktig faktor for trivsel og mistrivsel. Sentralt står tilbakemelding, tydelighet og 
tilgjengelighet. Det er også nødvendig å fremme demokrati og sosialt fellesskap og skape 
attraktive og utviklingsorienterte fagmiljøer. Fornøyde ansatte vil være blant de viktigste 
betingelsene for god rekruttering og for å lykkes med rekruttering, 

 

Tildeling av tjenester. 
God saksbehandling er avgjørende for å kunne bruke ressursene på best mulig måte. 
Kommunen må ha tydelige retningslinjer/kriterier for hvilken hjelp som skal tildeles. 
Kriteriene må si noe om hvilket nivå det skal være på tjenestene. Vurderingsbesøk må 
kartlegge godt og prioritere nøye hvilke tjenester som skal leveres. Tjenestene vi yter må 
evalueres og korrigeres jevnlig.  Retningslinjene må tydeliggjøre hva som forventes av 
pårørende/frivillige og hva som er kommunens ansvar. Saksbehandler må ha god kunnskap 
om lovverk. Vi ønsker at de som henvender seg skal bli møtt med respekt og omsorg, og få 
lik behandling. Setter opp noen kriterier som vi mener bør være med  

• involvere de som mottar tjenester i utforming og tilrettelegging  

      •    sette inn effektive tiltak så raskt som mulig etter at problemer er oppdaget og kartlagt 

      •    videreutvikle tverrfaglig samarbeid rundt de som trenger ekstra oppfølging  

      •    sikre et mangfold av arenaer for deltakelse og tilhørighet 

      •   tilrettelegge for ulike former for boligfellesskap 

Kommentert [MA5]: Er det mulig å si noe om hva som 
også forventes av de folkevalgte i fremtiden? 
Sette seg godt inn i drift, hva som trengs av økonomi, og 
informasjon ut til folket 

Kommentert [ÅH6]:  

Kommentert [MA7]: Hva med å skrive noe om "godt nok" 
på tjenestenivået og hvilke muligheter vi har her til å 
"begrense" nivået på tjenestene som innvilges. 

Kommentert [ÅH8]: Vurderingsbesøk må kartlegge godt, 
og prioritere nøye hvilke tjenester som skal leveres. Evaluere 
og korrigere jevnlig tjenestene vi yter. Retningslinjer på hva 
pårørende /frivillige skal yte kontra kommunen 



 

Etter innføring av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehusene enn 
før. Det innebærer at pasientene ved utskrivning ofte er sykere enn før og i mange tilfeller 
har de behov for omfattende medisinsk oppfølging. At pasienter blir liggende på sykehus 
etter at de er utskrivningsklare er ikke en ønskelig situasjon, hverken for pasienter, sykehus 
eller kommunen. Kapasitet på institusjonsplasser i kommunen er en viktig faktor, men det er 
også andre faktorer som påvirker kommunens evne til å ta imot pasienter.   

Mange av helse- og omsorgstjenestene samarbeider med eksterne aktører som sykehus, 
behandlingsinstitusjoner og andre utenfor det kommunale tjenesteapparatet. Manglende 
kunnskap om hverandres tjenester og oppgaver, rutiner og kommunikasjon er noen av 
utfordringene. Viktig med felles møteplasser og samhandling rundt dette. 

Noen kjennetegn ved helhetlige pasientforløp bør være:  

 Kontinuitet at tjenestene henger sammen gjennom god samhandling.  Samarbeid – to eller 
flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar over tid.  Sømløshet – 
smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid.  Pasientsentrert – pasienten deltar i 
beslutninger om målsetting og utforming av tiltak.  Informasjonsdrevet - fremdriften i 
forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opplysninger om pasientens tilstand og behov. 

 

Fysioterapi, ergoterapi og velferdsteknologi 
 

Den kommunale fysioterapitjenesten er delt inn i fysioterapi for barn og unge 0-18 år og 
voksne over 18 år. Dette foregår både på rehabiliteringsavdelingen, hjemmeboende, 
grupper, poliklinisk, helsestasjon, skole og i barnehager  

Fysioterapitjenesten retter seg mot barn og voksne med sykdom, skade og nedsatt 
funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og som ikke er i stand til 
å benytte seg av tilbudet på fysikalsk institutt.  Tjenesten har også forebyggende tiltak for 
barn og voksne. 

Ergoterapeuten retter seg mot personer med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne 
som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hjemmeboende eller på institusjon.  Vi 
ønsker å fremme mulighet for å leve et aktivt liv og delta i samfunnet ut ifra egne 
forutsetninger og ønsker.  Tjenesten er tilgjengelig for personer fra barn til voksen som har 
behov for trening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagens aktiviteter, og for de som 
opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bolig, fritid, barnehage, skole og arbeidsplass 
grunnet en funksjonsbegrensning. 

Kartlegging av nødvendige behov gjøres etter søknad fra bruker, hjemmetjenesten eller fra 
spesialisthelsetjenesten. Søknadskjemaer er tilgjengelig på kommunens hjemmesider 
kommunen må ha tydelige kriterier for hvilket omfang det skal være på tjenesten ut ifra 



diagnose. I samarbeid med INNOVI formidles tekniske hjelpemidler som for eksempel 
rullestoler, gåstoler og tilrettelegging i hjemmet.  

Marker kommune deltar på flere spennende prosjekter innenfor hverdagsrehabilitering og 
omsorgsteknologi. Fysioterapeut og ergoterapeut er engasjert i dette i tillegg til daglig arbeid 
ved korttidsavdelingen og ute i hjemmetjenesten. 

Hverdagsrehabilitering har gitt gode resultater. Dette er et tilbud igangsatt i kommunen for å 
få en mere sømløs overgang fra sykehus/rehabiliteringsopphold i kommunen til hverdagen 
der personen skal mestre eget liv Hverdagsrehabilitering utføres av ansatte med forskjellig 
kompetanse, som ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeider og 
hjelpepleiere. En slik praksis innebærer større ressursinnsats over en kortere tidsperiode, 
framfor å måtte gi litt bistand over lang tid. Marker kommune har også et prosjekt hvor alle 
med hjemmebaserte tjenester er blitt kartlagt i fht. Fysisk form (sppb) og mål, hva er viktig 
for deg? (copm). Dette har over en periode gitt meget gode resultater, noe som viser til at 
økte ressurser inn i kortere perioder vil på langsikt gi lønnsomme resultater.  

 

 

 



 

 

Målet er å flytte fokus fra passiv omsorg til at brukeren er mer aktiv i egen hverdag. 
Hverdagsrehabilitering foregår i eget hjem, er tidsavgrenset, målrettet og systematisk lagt 
opp slik at brukeren kan mestre hverdagsaktiviteter. Personen skal utvikle, gjenvinne 
beholde eller forebygge reduksjon i sitt funksjonsnivå. Det bygger på tidlig intervensjon, 
koordinert innsats, tverrfaglig samarbeid og en stor grad av brukermedvirkning: «Hva er 
viktig for meg?».   

Ny teknologi og digitale plattformer gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye 
måter. NYBY er en digital plattform som kan brukes av kommunen, hjemmetjenesten, NAV 
og private som vil skape mye muligheter gjennom direkte koblinger mellom mennesker. Det 
er en «app»; man kan se på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på. Her skal 
det være enkelt å be om hjelp, og man kan bidra som frivillig; bidra med det man kan når 
man kan.  Det er trygt og sikkert, alle er godkjent av kommunen. 

Velferdsteknologi kan imidlertid aldri ta over for menneskelig kontakt. Det er et 
hjelpemiddel/tillegg. Mye teknologi oppleves vanskelig for de eldre. En del personer som 
ikke har pårørende til hjelp, vil trenge støtte og veiledning for å kunne nyttiggjøre seg dette. 



Det må gjøres en nøye utvelgelse av velferdsteknologi. Hjelpemidlene bør være utprøvd før 
de tas i bruk, det må gi effekt, spare tid og/eller bidra til trygghet. 

Det arbeides med å bygge opp en frisklivssentral. Dette er en helsefremmende og 
forebyggende kommunal tjeneste der personer med økt risiko for, eller som har utviklet 
sykdom, kan få støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

 

Hvilke satsningsområder mener dere Marker kommune bør satse på? 
 

Differensierte botilbud 
 Å ha en trygg og god bosituasjon er viktig for både fysisk og psykisk helse, uansett alder. 
Satsing på hjemmebasert omsorg er stadfestet i det overordnede planverket, og det er en 
klar målsetting at kommunens innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig. En 
grunnleggende forutsetning er å ha en egnet bolig, og dermed at innbyggerne tilrettelegger 
egen bolig i tide med tanke på dette. ( infoskriv, allmøter, hvordan planlegge alderdommen) 

Hva som er en egnet bolig, vil variere gjennom et livsløp. Funksjonsnedsettelser som følger 
av aldring vil kunne føre til at hjemmet som ble etablert tidlig i livet ikke vil være like egnet 
etter hvert. Det blir behov for tilpasning av boligen eller bytte av bolig. Veksten i 
aldersgruppen over 80 år vil innebære en betydelig økning i behovet for tilrettelagte boliger. 
Undersøkelser på landsbasis viser at ca. 65 % av de som er over 80 år bor i en bolig som ikke 
har livsløpsstandard.   

En del eldre flytter til nye boliger med livsløpsstandard. Dette er i mindre grad mulig for 
eldre med svak økonomi. Disse vil dermed kunne ha et større behov for bolig og tjenester fra 
kommunen enn de med god økonomi. Kommunen bør stimulere til samarbeid mellom 
boligbyggelag og Husbanken med tanke på å tilpasse eksisterende boliger til 
livsløpsstandard, f.eks. ved hjelp av heistilskudd i borettslag hvor det bor flere eldre. 
Utbyggingsavtaler må benyttes aktivt for å ivareta boligsosiale hensyn, f.eks. ved å etablere 
leie-til-eie-prosjekter og rimelige boliger for vanskeligstilte.    

Marker kommune har aldersboliger på flere steder i Ørje sentrum og omsorgsboliger 
tilknyttet MBSS. Sykehjemmet har 32 faste plasser og 10 korttidsplasser. 12 av plassene er 
på skjermet avdeling. I tillegg til at gruppen eldre vokser, opplever vi en tilflytting av 
personer som har behov for omsorgstjenester og tilpasset bolig. Det er behov for 
omsorgsboliger med fellesarealer og døgnkontinuerlig bemanning. En slik type bofellesskap 
vil kunne favne både eldre og yngre personer med omsorgsbehov, og kan utsette/forhindre 
innleggelse på sykehjem. Omsorgsboliger organisert på denne måten vil bidra til trygghet. 
Gjennom å stimulere til aktivitet og fellesskap kan ensomhet, depresjon og underernæring 
forebygges.  

Det er også utarbeidet en et dokument om utfordringer for Marker kommune på 
boligområdet, som ligger som vedlegg 1. Dette arbeidet er gjort av boligkonsulent og 
ergoterapeut i kommunen.  

Kommentert [MA9]: Viktig at Marker har et bevisst 
forhold til lånenivået hos Husbanken sett opp mot 
kommunale boliger. Sist jeg var hos Fylkesmannen hadde 
Husbanken et innlegg: 
https://vimeo.com/312529754 
Gå frem til 3:15:10 og se hva han sier.  

Kommentert [MA10]: Er det mulig å beskrive enda mer 
konkret dette innebærer ved å se på 
befolkningsframskrivingen.  

https://vimeo.com/312529754


Koordinerte tjenester, frivillighet og pårørende 
Et sammenhengende tjenestetilbud gir økt trygghet og forutsigbarhet for pasienter og 
pårørende. Det er nødvendig med god kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten, 
fastlegen, hjemmesykepleien og andre kommunale tjenester. Dette må kombineres med 
frivillig innsats og hjelp fra pårørende. Hele befolkningen må tenke frivillighet/dugnad! Det 
er ikke lenger slik at man kan flytte inn på sykehjem når man blir gammel og selv ønsker 
dette. Vi ser at det er nødvendig med en person som kan koordinere disse tjenestene. 
Mange pårørende «slipper fort taket» når kommunens hjelpeapparat kobles inn.  

Frivillig innsats er viktig både for de som mottar og de som yter en slik tjeneste. Frivillig 
arbeid har en egenverdi i form av fellesskap, og kan motvirke ensomhet og isolasjon. Marker 
har høy andel av frivillighet i forhold til landsgjennomsnittet. Å rekruttere nye og unge til 
dette arbeidet i fremtiden er en stor utfordring. Kommunen må legge til rette for at 
lokalsamfunnet og pårørende mobiliseres og blir en ressurs for hverandre. Det må bli 
lettere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn, unge og eldre med 
sykdom/funksjonssvikt.  

Tiltak for å styrke og bevare pårørendeomsorgen vil kunne få stor samfunnsmessig 
betydning. For å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå og hindre at innsatsen 
minsker og forvitrer, er det viktig å anerkjenne, ta vare på og avlaste pårørende med 
krevende omsorgsoppgaver. Videre er det viktig at de pårørende får støtte og faglig 
veiledning fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten.  Muligheten for å motta 
omsorgslønn kan også være helt vesentlig for noen.   

 

Demensomsorg 
Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå i kartlegging, veiledning, 
koordinering av hjelp og undervisning. Teamet sørger for en bedre oversikt, økt kvalitet og 
mer individuelt tilpassede tjenester. Det er viktig at legekontoret melder raskt ifra slik at 
teamet kommer tidlig inn der det er mistanke om demens. Teamet samarbeider tett med 
fastlege og hjemmesykepleien.  

Personer med demens skal oppleve at de har en trygg og god hverdag enten de bor hjemme, 
i bofellesskap eller på sykehjem. Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, 
interesser og vaner. Tiltak som avlastning, dagaktivitetstilbud og pårørendestøtte bidrar til at 
personer med demens kan bo hjemme så lenge som mulig. «Inn på tunet» er et tilbud vi 
ønsker å satse på. Videre vil behovet for akuttplasser og plasser med ekstra skjerming øke 
etter hvert som vi får en eldre befolkning. Pårørendeskolen har vært gjennomført i 
kommunen og bør gjentas regelmessig. 

   

Tjenester i hjemmet 
Den klare målsettingen om at kommunens innbyggere skal bo hjemme så lenge som mulig 
krever økt fokus på samordning av dagens hjemmebaserte tjenester og nye tjenester i 
hjemmet. 



Behovet er knyttet til at oppgavene i stadig økende grad krever høyere og mer spesialisert 
kompetanse. Det er i første omgang innen demensområdet dette tydeliggjøres, men 
behovet for spisskompetanse er stort også innen behandling av kreft, slag og 
livsstilssykdommer, samt aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig 
sykdom, og kort forventet levetid. Rus og psykiatri ser vi er økende, og vil kreve mye av oss 
fremover. Godt samarbeid med Psykisk helse vil her være svært nødvendig, vi der ikke bort 
fra at de også må døgn bemannes på sikt. 

Samtidig som hjemmetjenesten får stadig flere tjenestemottakere som krever spesialisert 
kompetanse, har tjenesten lang tradisjon for å håndtere alle typer behov hos innbyggerne. 
Det spenner fra de med behov for bare litt praktisk hjelp til dem som trenger omfattende, 
døgnkontinuerlige tjenester.  

Hjemmetjenesten tar ofte ansvar for tjenestemottakere som ikke «passer inn» andre steder 
og som ingen andre tar seg av. Dette er en kvalitet hjemmetjenesten har, men det store 
oppgavespennet er også en utfordring for kompetanse og bemanning. 

 

Korttids/rehabiliteringsavdeling 
Definisjon på rehabilitering og habilitering: «Habilitering og rehabilitering skal ta 
utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og 
rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, 
pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende 
og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i 
fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal 
gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet». 

Etter samhandlingsreformen 2012 blir pasienter raskere utskrevet fra sykehus, mens de 
fortsatt har behov for tett oppfølging og medisinsk behandling i kommunen. Tverrfaglig 
samarbeid er nødvendig for å nå målet om at mennesker skal kunne bo lengst mulig i eget 
hjem I fremtiden vil vi være avhengig av at rehabiliterings tankesett er integrert på 
avdelingen, slik at alle de som jobber innenfor rehabilitering jobber mot samme mål.  
Fysioterapeut og ergoterapeut er tildelt mange oppgaver i kommunen, både på 
rehabiliterings avdelingen, ute hos hjemmeboende, grupper, poliklinisk og administrativt. De 
jobber også som saksbehandlere og koordinatorer. Det vil bli viktig å se hvor ressursene blir 
brukt i kommunen, for å få et optimalt tilbud. En gang i uken er det satt av tid til 
rehabiliteringsmøte. Hvor man tverrfaglig går igjennom inneliggende pasienter. Det skal også 
i igangsettes tverrfaglig innkomst samtaler, noe som resulterer i at man ikke gjør dobbelt 
arbeid. Det er viktig at rehabiliteringspasienter får den oppfølgningen de skal ha hele døgnet, 
så bruk av prioritetsnøkler vil bli viktig fremover for at rehabiliterings tankesett blir integrert.  

   I dag begrenses dette av andre oppgaver som inn/utskrivning, journalføring, 
kjøkken/skylleroms arbeid og klesvask. Dette går på bekostning av det som kunne vært mer 
pasientrettet pleie, rehabilitering og aktivisering.  



Det leies fortsatt ut noen plasser til andre kommuner. Hyppige utskiftninger krever en del 
administrativt arbeid i tillegg til rengjøring av rom. Vi ser også at vi sårt trenger plassen selv, 
blant annet skulle vi ha hatt bedre plass når vi har terminale pasienter. Rom for 
overnatting/avslapping til pårørende er et savn.  

Det er godt samarbeid mellom hjemmetjenesten og korttids/rehabiliteringsavdelingen.     
Det gjennomføres tverrfaglig planleggingsmøter før person blir sendt hjem fra rehabilitering 
Hjemmesykepleiens brukere kan komme inn på korttidsopphold ved behov for tettere 
oppfølging i forhold til f.eks. ernæring, smertebehandling eller opptrening etter 
sykdom/skade. Pårørende med stort omsorgsansvar får tilbud om avlastning. Avdelingen 
mottar også pasienter fra sykehus med behov for opptrening og rehabilitering, eller 
lindrende behandling den siste tiden av livet. Det er utfordrende med så stor blanding i 
pasientgruppa på en liten avdeling med 10 plasser. Man opplever ofte at det er for liten 
mulighet til å drive med rehabilitering. Både i hjemmetjenesten og på korttidsavdelingen 
kreves bred faglig kompetanse hos hver enkelt ansatt for å kunne gi individuell omsorg til 
et så bredt spekter av pasienter.   

 

Forebygge ensomhet og isolasjon 
Langvarig ensomhet hos eldre er forbundet med svekket funksjonsnivå både fysisk og 
mentalt, og redusert livskvalitet. Ensomhet blant eldre kan være relatert til endringer i 
livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå. Ensomhet og isolasjon kan 
også skyldes mangel på variasjon i aktivitetstilbudet og mangel på gode transportmuligheter 
for å komme seg til aktiviteter. Marker har dårlig med kollektiv transport, og bør absolutt ha 
med i sine planer for fremtiden hvordan det skal løses. Mange eldre og andre med ned satt 
funksjonsnivå sliter med å komme seg til lege, fysioterapeut osv. Det blir nødvendig å tenke 
kriterier for flexibuss etc. 

 

Konklusjon 
I arbeidet med denne planen har vi sett på hva som må til for å sikre god helse og fremme 
livskvalitet for alle, uansett alder. Fokus på kvalitet og utvikling av nødvendig kompetanse 
hos personalet er viktig, i tillegg til god organisering og utarbeidelse av kriterier for tildeling 
av hjelp. Fysio/ergoterapi, velferdsteknologi og egnet bolig kan bidra til at mennesker med 
omsorgsbehov kan bo lenger i eget hjem. Kommunen kan imidlertid ikke dekke alle behov. 
Innsats fra pårørende og frivillige er helt nødvendig for å lykkes, god koordinering av alle 
hjelpeinstanser er avgjørende for å kunne gi et godt helhetlig tilbud.  

 For å sikre tjenester av god kvalitet og lykkes med organisasjons- og tjenesteutvikling, er det 
helt nødvendig å drive et systematisk evalueringsarbeid. Når planen skal iverksettes, er det 
ikke bare et ansvar for helse- og omsorgssektoren selv. Politikerne har også et ansvar for å 
bidra til gode løsninger. Informasjon ut til bygdas innbyggere om morgendagens utfordringer 
bør absolutt være noe rådmann og politikere bør ha på agendaen. Vi må alle dra i samme 



retning og mye dreier seg om god informasjon og kommunikasjon om hvordan vi skal klare 
dette i fellesskap. 

God og nok ledelse, samt riktig grunnbemanning er nødvendig for at vi skal lykkes med 
dette. 

 

Vedlegg 1: Dagens pleie- og omsorgstjenester 
Hjemmesykepleie 

Hjemmesykepleie tildeles etter en helsefaglig vurdering, og gis i situasjoner der det er behov for 
nødvendig helsehjelp i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege.  

• Personlig hygiene 
• Klargjøring av måltider 
• Administrasjon av legemidler 
• Sårskift 
• Terminalomsorg. Hjemmesykepleien kan øke sitt tilbud om tjenester der pasient og 

pårørende har ønske om at den syke skal få dø i sitt eget hjem. 

Hjelpebehovet vurderes fortløpende. Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
Tjenesten er gratis.  

Hjemmehjelp 

Hjemmehjelp og praktisk bistand ytes til personer som kan bo i eget hjem, men som er 
avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål. Det dreier seg vanligvis om rengjøring av rom som 
er i daglig bruk, hjelp til klesvask og skift av sengetøy. Brukerens behov vurderes utifra hva 
vedkommende selv klarer å gjøre, og om vedkommende bor sammen med noen som kan 
gjøre noe.  Det er krav om egenbetaling etter egne satser, og bruker må stille med 
nødvendig utstyr og rengjøringsmidler.  

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarmen er en trygghetstjeneste for de som bor alene eller er alene store deler av døgnet. 
Enhver som ønsker/trenger trygghetsalarm kan søke om dette. Det blir gjort en kartlegging 
før søknaden behandles. Trygghetsalarmene er tilknyttet alarmsentralen på legevakten i 
Askim, som varsler hjemmesykepleien ved behov for utrykning. 

Tekniske hjelpemidler 

Korttidsutlån av hjelpemidler inntil 2 års varighet: Dette gjelder ved midlertidige funksjonshemninger 
etter sykdom, skade eller operasjoner. INNOVI administrerer tjenesten i samarbeid med 
hjemmesykepleien, fysioterapeut og ergoterapeut.  

 Varig utlån (inkl. syns- og hørselstekniske hjelpemidler): Det er folketrygden som har ansvaret for 
hjelpemidler/tilrettelegging av hjelpemidler til brukere med varige behov. Hjelpemidler av varig 
karakter kan søkes om via ergoterapeut.   

 



Matombringing 

Marker kommune har et tilbud om utkjøring av middagsmat til eldre eller funksjonshemmede, som 
på grunn av sykdom eller annen årsak ikke klarer å tilberede et varmt måltid. Bruker bestemmer selv 
antall middager per uke og om de vil ha den tilkjørt.  

Dagsenter 

Dette er et tilbud for hjemmeboende som ønsker et dagtilbud på dagtid for å ha mulighet til 
et sosialt liv og forebygge ensomhet. Tilbudet er også ment for å avlaste pårørende. 
Eksempler på aktiviteter er bingo, trim v/fysioterapeut, høytlesning, håndarbeider og 
utflukter. En egenandel betales, som også inkluderer frokost, middag og skyss.  

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Dette er en ordning som kan ytes personer som er helt avhengig av omfattende praktisk eller 
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten er et alternativ til kommunalt utførte 
omsorgstjenester. Den funksjonshemmede kan i prinsippet selv velge hvem som skal være personlig 
assistent, hva assistenten skal gjøre og hvor, når og på hvilken måte hjelpen skal gis. Den 
funksjonshemmede må kunne være i stand til å organisere og lede tjenestene, og ha behov for 
bistand 32 timer i uka eller mer. 

Støttekontakt 

Støttekontakten er lønnet av kommunen for å ha kontakt med en hjelpetrengende som av ulike 
grunner trenger oppfølging for å kunne leve et sosialt liv, eller ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. 
Målgruppen er personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker har 
særlige hjelpebehov.  Brukeren søker om ledsagerbevis (via servicetorget i kommunen), dette gir 
ledsageren gratis inngang/redusert pris på arrangementer. 

 

Omsorgsstønad 

For personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan det gis økonomisk bistand som 
kompensasjon for den omsorgsinnsatsen som ytes. Tjenesten er et alternativ til kommunalt utførte 
omsorgstjenester. Omsorgslønnen skal også motivere og stimulere for ytterligere innsats.      

 

Vedlegg 1. Boligplan 

Vedlegg 2. hverdagsrehabilitering 

Vedlegg 3. NyBY 
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