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Innledning. 

Denne initieringsdokumentasjonen er utarbeidet på bakgrunn av formanskapets vedtak 

92/2015 om gjennomføring av en utredning av framtidas helsetjeneste i Inderøy Kommune. 

Utredningen skal gjennomføres i form av et eget prosjekt, med egen prosjektorganisering. 

I innledningen av mandatet heter det blant annet at: "Rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel gjennomføres, i den forbindelse vurderes og konsekvensbeskrives struktur 

innen skole og bistand og omsorg. Det planlegges med beslutning i 2016, slik at dette får 

konsekvens for budsjett 2017. Det gjennomføres innbyggerundersøkelse, og videre dialog 

med innbyggere og berørte skal vektlegges" 

Dette vil si at rådmannen har fått et utredningsoppdrag hvor det skal ses nærmere på 

fremtidens struktur innen Bistand og omsorg. Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig at 

man tar med relevante tjenester innen enhet for helse og rehabilitering, siden utvalgte 

tjenester innen denne enheten har en viktig rolle, både innenfor dagens tjenestetilbud og 

dermed også fremtidens tjenestetilbud. Selv om mandatet skal ta utgangspunkt i et politisk 

vedtak som setter organisasjonsstruktur på dagsorden, bør utredningen ha fokus på å 

synliggjøre fremtidig dimensjonering av tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg. På denne 

måten tar man opp de utfordringer kommunen står overfor innenfor demografi, nye 

reformer mm. Resultatet av dette arbeidet kan bli at man har behov for hensiktsmessige 

strukturer som støtter opp om helhetlig tjenestetildeling og kvalitativt gode tjenester, samt 

en hensiktsmessig struktur som gir effektiv ressursstyring. 

Initieringsdokumentet samler den bakgrunnsinformasjon som skal ligge til grunn for å 

etablere en felles forståelse av det oppdrag som ligger til kommunen på feltet helse og 

omsorg. Samfunnsoppdraget utgjør fundamentet for de ambisjoner man kan søke å realisere 

gjennom mandatet til prosjektet "Framtidas helsetjeneste" i Inderøy kommune. 

Initieringsdokumentet sammenstiller informasjon fra flere nasjonale og lokale utredninger 

fra feltet. 

-Stortingsmelding 26, 2014-2015 "Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet"  

-Stortingsmelding 29, 2012-2013 "Morgendagens omsorg" 

-KS utredning "Heldøgns omsorg – kommunenes dekningsgrad" 

-lovverk 

-Folkehelsemeldingen 

-Nasjonal helse- og sykehusplan 

-Kommunedelplan for helse og omsorg i Inderøy Kommune 2012-2019 

-Økonomi og kvalitetsutredning for Inderøy Kommune: "Mulighetsstudie" utformet av    

 rådmannen 20.06.2015 
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Historie, utviklingstrekk og framtid. 

Når en kommune skal utrede "framtidas helse- og omsorgstjeneste" må planlegging av 

framtida bygge på kommunens erfaring, og forankres i kommunehelsetjenestenes historiske 

utvikling. Intensjonsavtalen ved sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy må 

nødvendigvis spille en sentral rolle. Samtidig vil det være sentralt i en slik utredning at alle 

involverte, både i prosjektet og i befolkningen, slipper løs fra tilvante forestillinger, og stiller 

seg åpne for nye ideer og løsninger. 

I Norge står prinsippet om kommunalt selvstyre sterkt, og har også nylig blitt 

grunnlovsfestet. Begrunnelsen for den kommunale autonomien er ideen om at frihet til 

lokale prioriteringer vil gi høyere tjenestekvalitet, riktigere prioriteringer og mer effektiv 

bruk av ressursene. Lokaldemokratiet har også en verdi i seg selv ved at mennesker gis 

mulighet til å påvirke egne livsvilkår i større grad enn ved sentraliserte beslutninger. 

Staten legger likevel viktige rammer for hvordan kommunene skal utøve sitt 

samfunnsoppdrag gjennom nasjonale lovverk, forskrifter, utforming av veiledere, reformer 

og sentrale tiltak. 

Kommunenes samfunnsoppdrag formes av ulike faktorer, og vil således være i stadig 

endring. Endringer i kommunenes samfunnsoppdrag kan skje som følge av endringer innen 

flere faktorer; F.eks. vil endringer i befolkningens sammensetting (demografi) og 

sykdomsmønster, politiske ambisjoner, utvikling innen fag og teknologi, på ulike måter 

kunne bidra til å skyve på den etablerte oppgavefordelingen mellom de statlig og 

kommunale tjenestenivåene. 

Samhandlingsreformen, kommunereformen og den teknologiske utviklingen er sentrale 

pådrivere for å definere det samfunnsoppdrag som ligger til kommunene i dag. 

Samhandlingsreformen hadde som sentralt mål å bygge en sømløs helsetjeneste for 

pasienten, og la på dette grunnlaget føringer for en ny ansvarsdeling mellom den 

kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Et annet sentralt mål 

med samhandlingsreformen er at en større del av de samlede helsetjenestene skal ytes i 

kommunene, samtidig skal en offensiv satsing på folkehelse og forebyggende helsetjenester 

legge til rette for større mestring og mindre behov for helsetjenester i institusjon.  

Kommunereformen er pr dd under gjennomføring, og tar som utgangspunkt at framtidige 

større og mer kompetente kommuner vil ha forutsetninger for å tilby flere, og mer 

omfattende tjenester, sammenliknet med de mindre kommunene. I et slik perspektiv er det 

prinsipper for stordriftsfordeler som større og mer rasjonell drift, større og mer spesialiserte 

fagmiljø være pådrivere for endring i samfunnsoppdraget. 

Internasjonalt og nasjonalt foregår en stor satsing på utvikling av teknologi helse-IKT som på 

ulike måter kan bidra til å understøtte brukere og helsetjenesten. Ny teknolog og helse-IKT 

gir incentiver og forutsetninger for nye måter å organisere tjenestene på. 
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For å sikre en framtidsrettet og pasientorientert helse- og omsorgstjeneste må 

samfunnsoppdraget i sterkere grad enn i dag legge vekt på brukermedvirkning, proaktiv 

oppfølging og gode pasientforløp. 

Et viktig mål med dette initieringsdokumentet er å søke en felles forståelse for hva 

samfunnsoppdraget til Inderøy kommune er, og hvordan dette bør ligge til grunn for 

framtidas helsetjeneste i kommunen. 

 

De offentlige omsorgstjenestene har relativt kort historie i Norge. På nasjonalt nivå ser man 

en utvikling de siste 40 år hvor de offentlige omsorgstjenestene har vokst fra vel 20.000 

årsverk til mer enn 120.000 årsverk. Fra i hovedsak å være basert på eldreomsorg, er 

omsorgstjenesten i dag et tilbud til brukere i alle aldersgrupper med et mangfold av 

diagnoser, funksjonsnedsettelser og tilstander. 

Kommunene har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige tjenester som møter den 

enkeltes behov. Den enkelte kommune avgjør selv hvordan tjenestene skal organiseres ut i 

fra lokale forhold og behov. Det er store variasjoner i hvordan kommunene velger å innrette 

og organisere sine tjenester.  

 

 

BEON-prinsippet, omsorgstrappen i helse- og omsorgstjenestene 

Det er allmenn enighet om at det er fornuftig at kommunene innretter helse- og 

omsorgstjenestene etter det såkalte BEON-prinsippet, hvor det er et mål å yte tjenester på 

et slik nivå at det ikke fratar eller hemmer brukerens egenaktivitet og evne til å hjelpe seg 

selv. BEON-prinsippet følges opp ved å bruke den såkalte helse- og omsorgstrappen der 

tilbudene innen helse- og omsorgstjenesten sorteres fra de mest til de minst 

ressurskrevende tjenestene.  

En god og effektiv hjemmetjeneste er nøkkelen til å oppnå effektivitet i hele omsorgstrappa. 

Mange kommuner erfarer at det er stor variasjon i tildeling av tjenester. I hovedregel skal 

det være samsvar mellom funksjonssvikt hos brukeren og den mengde tjenester brukeren 

skal motta. Ved tildeling av tjenester i kommunen brukes IPLOS som verktøy for å vurdere 

den enkelte brukers funksjonsnivå. Det vil være en viktig del av utredningen å se på 

sammenhengen mellom skåring av funksjonsnivå, og tildeling av antall timer. En framstilling 

av slik sammenheng kan si noe om innretningen av hjemmetjenestene i kommunen.  Finner 

man sammenhenger som viser at kommunen gir få timer til svært mange brukere kan dette 

gi en indikasjon på effektiviteten i tjenesten, og hvorvidt tjenesten evner å prioritere  

tilstrekkelig bistand til brukere med større behov.  



4 
 

 

Omsorgstrappa – en stilisert framstilling
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I hvilken grad kommunen evner å fordele sine tjenester i henhold til tjenestetrappen sier 

noe om helse- og omsorgtjenestenes kapasitet, kvalitet og effektivitet. 

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjeneste må beskrive hvordan kommunens 

struktur og organisering tar opp i seg BEON-prinsippene. Videre må utredningen omtale  

potensiale for en bedret struktur og kapasietetsutnyttelse ihht BEON-prinsippene  

 

 

 

Pasientens helsetjeneste, brukermedvirkning, egenbestemmelse 

De fleste utviklingstrekk og framskrivinger for kommune-Norge som helhet tyder på at 

morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer 

sammensatt omsorgsbehov. (St.mld 29)  

Når det gjelder sykdomsbyrde vil det sannsynligvis være de ikke-smittsomme sykdommene 

som KOLS, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager, 

rusproblemer og demens som vil utgjøre hovedutfordringene. Slike sykdomspanorama 

forutsetter et organisering av helse- og omsorgstjenestene som tilbyr flerfaglig oppfølging 

over tid,  fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, samtidig med at personen bor 
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hjemme. Utviklingen vil stille krav til både kapasitet og kompetanse. Det vil ikke bare stilles 

krav om økt kompetanse men også annen kompetanse. Utviklingen vil stille krav til 

samarbeid, innovasjon og utvikling av tjenesten i tråd med de endrede behovene. Mange av 

de fremtidige brukerne vil ha behov for flere tjenester over lang tid, noe som vil utfordre 

kommune på en mer teambasert- og flerfaglig tjenesteyting. F.eks vil man se en utvikling 

hvor brukere i større grad må bo hjemme med mer krevende og komplekse tilstander. Disse 

vil ha behov for mer avanserte hjemmetjenester, som mer legetjenester, mer fysioterapi, og 

også annen helse- og sosialfaglig kompetanse, i tillegg til sykepleie. Dette vil utfordre det 

etablerte skillet mellom helse- og omsorgstjenester i kommunen. Framtidas helsetjenester 

må arbeide annerledes, de må samarbeide bedre og det er behov for nye organisatoriske 

løsninger som bedre vil reflektere det nye utfordringsbildet.   

Et viktig virkemiddel som holdes fram i st.melding 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste" er 

samlokalisering. Samlokalisering av tjenestene i helse- og omsorgstjenesten er et viktig skritt 

for å gjøre tjenestene mer helhetlige for brukere, og legger til rette for bedre samhandling 

mellom de ulike personellgruppene.  

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester i Inderøy kommune må ta opp i seg en 

vurdering av mest hensiktsmessige måte å organisere helse- og omsorgstjenestene på, slik at 

man sikrer at brukerne tilbys forsvarlig og god kvalitet på tjenestene i alle ledd av 

omsorgstrappen.   

Det må vurderes organisatoriske løsninger for samlokalisering av tjenester, og det må 

utredes løsninger for team med ulike forankring, sammensetning og ansvar for definerte 

brukergrupper.  

 

Demografisk sammensetting og framskriving i Inderøy kommune 

Inderøy kommune skiller seg noe ut fra de generelle trendene for demografisk utvikling i 

befolkningen, noe som nødvendigvis må tas med i betraktningen om utviklingen av 

framtidas helsetjeneste i kommunen. Overikten i figuren under viser den forventede 

endringen i befolkningstall og befolkningssammensetting fra 2016 til 2041. Figuren viser en 

forventet befolkningsøkning fra dagens innbyggertall: 6769, til 6864, en økning på beskjedne 

95 innbyggere. Befolkningsøkningen alene skulle derfor ikke tilsi at det foreligger et behov 

for å redimensjonere omfang og innhold av tjenestene innen helse- og omsorgstjenesten pr 

se. 
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Folketallsutvikling  

Folketallet i Inderøy kommune har som tidligere omtalt, hatt en svak vekst de siste årene. 

Veksten er størst i aldersgruppene over 67 år. Det betyr at man må planlegge for en endring 

i befolknings-sammensetningen over tid; det blir relativt flere eldre. 

 

 

 

Aldersbæreevnen i befolkningen 

De siste 20 år har ikke tallet på eldre brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

økt. Veksten har vært størst blant brukere under 67år, med fokus på langvarige og kroniske 

sykdommer, funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer. De nærmeste årene er det 

sannsynligvis tallet på brukere i aldersgruppen 67-79 år som vil øke, mens den forventede 

veksten i aldersgruppen 80+ først vil ha en forventet økning om 10-15 år (2025-2030) Da vil 

også utfordringene knyttet til dimensjonering og tjenesteinnhold for denne aldersgruppen 

øke tilsvarende. 

Aldersevnen viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av 

befolkningen, og er av vesentlig interesse for framtidas økonomiske bæreevne og for 

tjenestetilbudet innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 

 2016 2041 

Under 67 år 83.2 73.5 

Over 67 år 16.8 26.5 

Tabellen viser forholdet på mellom befolkningen under og over 67 år for 2016 og 2041 

 



7 
 

En slik endring i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange 

familieomsorgsgivere de aller eldste kan støtte seg på, og vil påvirke framtidige 

omsorgsmønstre man kan forvente i kommunen. 

Denne nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre, vil trolig bringe 

på banen nye utfordringer mht personell, herunder utfordringer knyttet til dimensjonering 

og organisering av helse- og omsorgstjenestene. 

 

Framtidas brukere vil sannsynligvis møte alderdommen med andre ressurser 

Det forventes at framtidas brukere vil ha andre ressurser å møte sykdom, 

funksjonsnedsettelse og problemer med. Dette gjelder de nye generasjonene eldre som 

forventes å leve lenger og møte alderdommen med bedre økonomi, høyere utdannelse, 

bedre helse, bedre IKT-kompetanse og helt andre materielle forhold sammenliknet med 

generasjoner før dem. En 80-åring i 2000 og en 80-åring i 2030 vil derfor ikke være det 

samme. 

 

Til grunn for all utvikling og tiltak i helse- og omsorgstjenesten må det legges til grunn et nytt 

og mer helhetlig syn på morgendagens brukere. De har ikke bare sykdommer og problemer, 

men også ressurser de skal bruke til å mestre eget liv og ta del i fellesskapet gjennom hele 

livsløpet.  

 

Fordi den enkelte bruker vil ha ulike ressurser for å møte alderdom og sykdom, må man 

forvente at både brukere av tjenestene, og brukeres familie og omgivelser vil ha andre 

forventninger til de kommunale helse – og omsorgstjenestenes evne for å støtte opp om, og 

tilpasses disse.   

 

Utredning av en ny innretning av de kommunale helse- og omsorgstjenestene må 

nødvendigvis ta opp i seg de framtidige brukernes behov, kommunens- og 

Inderøysamfunnets samlede omsorgsressurser, og se nærmere på oppgavefordelingen 

mellom omsorgsaktørene. Med sikte på de demografiske utviklingstrekkene som venter oss 

fram i tid bør veksten innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene organiseres slik at 

den støtter opp under, og utløser alle de ressurser som ligger hos brukeren selv, deres 

familie, sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle organisasjoner og i 

næringslivet. 
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Helse og omsorgstjenesteloven er i hovedsak profesjonsnøytral ved at den ikke lister opp 

spesifikke profesjoner som kommunen må ha knyttet til seg for å yte nødvendig helsehjelp til 

sine innbyggere. Loven inneholder imidlertid flere bestemmelser eller forskriftshjemler som 

forutsetter eller stiller krav om ulike former for kompetanse eller personellgrupper. 

St.melding 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste" signaliserer at det er behov for økt 

kompetanse innen primærhelsetjenesten. Rett kompetanse i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er så viktig at regjeringen ønsker å definere minimums kjernekompetanse 

i eget lovkrav. Behovet for økt kompetanse gjelder særlig personell med utdanning på 

høgskole eller universitetsnivå. Økt kompetanse og flerfaglighet vil gi bedre forutsetninger 

for å utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen sentrale områder som 

kvalitet, pasientsikkerhet, implementering av forskningsbasert og kunnskapsbaserte 

løsninger.  

En opplisting av nødvendig kjernekompetanse i kommunene vil ikke være uttømmende, men 

angi et minimum av nødvendig kompetanse, utover denne vil kommunen stå fritt til å velge 

hva slags personell den vil ansette eller inngå avtaler med. Flere sektorforskrifter vil bli 

gjennomgått med tanke på å få definert lovpålagt kompetanse i kommunene.  

En utredning av framtidas helse- og omsorgstjeneste må vurdere om kommunen har 

tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å ivareta både lovpålagt og ikke lovpålagt utvikling 

innen tjenesteområdene.  

 

 

 

 

Folkehelse og økt fokus på egen mestring 

St.melding 26 "Framtidens primærhelsetjeneste" retter fokus på en dreining av innretning av 

kommunenes helse- og omsorgstjenestene, med økt satsing på folkehelse, levekår, 

tilrettelegging for å kunne foreta helsefremmende valg, og forebyggende helsetjenester med 

mål om at folk skal kunne bo hjemme, og i størst mulig grad, mestre eget liv i egen bolig. 

Inderøy kommunes "Folkehelseplan" gir et tydelig signal om at Inderøy kommune har som 

målsetting å endre fokus fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv, til et forebygging- og 

påvirkningsperspektiv. Til grunn for kommunens arbeid med folkehelse ligger vedtatte helse- 

og omsorgsplan (2012) hvor det står:  

"Inderøy kommune skal etablere en forståelse/et fundament som styrker folkehelsearbeidet. 

Dette krever langsiktig og systematisk arbeid og involverer og ansvarliggjøring av hele 

kommune-organisasjonen. Begrepet “helse i alt” betyr at folkehelsearbeid skjer på tvers av 
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sektorer og forvaltningsnivåer hvor ett av hovedmålene er at: «vi fremstår som en helhetlig 

organisasjon, hvor folkehelse som begrep er gjennomgående i all planlegging." 

 

 

For å lykkes med en slik dreining fra det tradisjonelle sykdomsperspektivet og over på 

forebygging og mestring, må kommunen sørge for å implementere planstrategier med et 

gjennomgående strategisk fokus på gode rammebetingelser for folkehelse, livskvalitet og 

helse. 

Helse- og omsorgstjenestene i kommunen er til dels sårbare overfor kommunens evne til å 

nå målsettingen i folkehelseplanen. Lykkes Inderøy kommune med sin ambisjon om å endre 

fokus fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv til et forebyggende mestringsperspektiv, vil man 

kunne se effekter av dette ved en redusert etterspørsel av helse- og omsorgstjenester. 

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester må si noe om kommunens strategier 

og tiltak for folkehelse er implementert i den grad at dette må forventes å virke inn på 

etterspørsel av kommunale helse- og omsorgstjenester 
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Forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten  

Kommunen skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester til alle som bor eller 

midlertidig oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen tilby 

følgende tjenester: 

•Helsetjenester i skoler og helsestasjons, svangerskaps- og barseltjenester. 

•Forebygge sykdom og skade og sosiale problemer. 

•Helse- og omsorgstjenesten skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, ved å ha oversikt 

over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven. 

 

Kapittelt må strukturer bedre, mye er sauset sammen…skille ut blant annet 

kommuneoverleges rolle, som her gir inntrykk av å være heltid 

 

- Finn definisjonen på hva som er definert som forebyggende arbeid 

- Frank og Guri står oppnevn men ikke turnuslege…. 

- Ergo og fysio….forebygging? Treningsgrupper nå rasert 

- Livs-aget prosjekt kommunal, Maria (sykepleier) : Forebygge ensomhet, få opp 

aktivitet blant eldre. 

- Flyktningebarn i Inderøy, har "besteforeldre" Vibeke Arntsen 

 

Skolehelsetjenesten 

Tjenesten driver primærforebyggende helsearbeid. Målgruppen er barn og unge 0-20 år 

samt svangerskapsomsorg og helsearbeid for flyktninger. Tjenesten koordiner i tillegg mye 

av det sekundærforebyggende arbeidet for samme målgruppe. Videre bistår tjenesten med 

miljørettet helsearbeid (smittevernarbeid). 

Følgende beskriver utvikling i tilbud/aktivitet: 

Data/Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årsverk helsesøster 2,45 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 

Årsverk psykolog 1 1 1 1 1 1 

Årsverk lege 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Årsverk jordmor 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Årsverk 
kommuneoverlege 

 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Årsverk SLT-koordinator 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 

Prosjektstilling 
Hasjavvenning* 

   1 1 1 
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*Prosjektstilling knyttet til hasjavvenningsprogrammet i Nord-Trøndelag for 3 år (2015-2017). Inderøy kommune er 

arbeidsgiver.   

Sammenlikning av kommunens netto utgifter til forebyggende helsearbeid inkl helsestasjon 

 

Sammenliknet med sammenliknbare kommuner (kostragruppe 11) benytter Inderøy 

kommune mindre ressurser til forebyggende arbeid inkludert helsestasjon enn andre 

kommuner.   

Fylkesmannen bemerker i sin rapport fra 2014 at kommunen bruker mindre penger på 

forebyggende helsearbeid, enn på utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering. Implisitt 

gir fylkesmannen uttrykk for at kommunen har grunnlag for å dreie innretningen av 

prioriteringene i retning av økt forebygging og mindre til diagnose, behandling og 

rehabilitering. 

Utredningen av framtidens helsetjeneste må se på modeller for å dreie fokus fra diagnose, 

behandling og rehabilitering, til økt fokus på forebygging. 

 

Lovgivning 

Helse og omsorgstjenestene i Inderøy kommune ytes med hjemmel i sosialtjenesteloven og 

kommunehelsetjenesteloven med forskrifter. Kommunen skal i tillegg sørge for å oppfylle 

krav satt i egen kvalitetsforskrift, hjemlet i disse lover. Tildeling av helse- og 

omsorgstjenester hjemlet i lov skal som hovedregel skje ved enkeltvedtak etter 

forvaltningslovens regler. Hjemmesykepleie, plass eller tjenester i sykehjem, bolig eller 

annen boform med heldøgns omsorgstjenester, tildeles ved administrative enkeltvedtak i 

samsvar med dette. Det er adgang til å klage på slike vedtak, etter regler gitt i 

forvaltningsloven. 

Sosialtjenestelovens formålsparagraf gir kommunen plikt til å bidra til at mennesker som 

ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp, også 

får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre.(1) 
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Kvalitetskrav gitt i forskrift 

Nasjonale krav til kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene er satt i egen forskrift, gitt for å 

”bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov 

med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.” I 

forskriftens forstand omfatter grunnleggende behov blant annet(1) 

 ”sosiale behov, som mulighet til samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet” 

 ”mulighet for ro og skjermet privatliv” 

  ”… variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat” 

 ”følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold” 

  ”tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov, for eksempel demente” 

  ”tilbud om få eget rom ved langtidsopphold” 

 

Krav til tjenestenes innhold beskrevet i statlige styringsdokumenter 

I veileder utgitt av Sosial- og helsedirektoratet framkommer blant annet(1): 

 Krav om individualisering i type tjenester og tiltak, tjenestene skal ikke gis som et  
gruppetilbud (for eksempel til eldre) 

 Tjenestene til innbyggere med sammensatte behov skal være samordnet og 
helhetlige. Individuell plan er ett av flere redskaper for å sikre helhet i tilbudet 

 For å bygge opp under selvstendighetsaspektet, skal tjenesten fokusere på den 
enkeltes egenevne til å mestre, samtidig som tjenesten skal gi trygghet for nødvendig 
hjelp, tilsyn og pleie. For mye hjelp er like ille som for lite hjelp. 

 Boformen som den enkelte tjenestemottakeren bor og lever i er medvirkende for 
opplevelsen av selvstendighet, normalitet og verdighet. Omsorgsboligen som 
alternativ arena til sykehjem er også et uttrykk for kommunenes oppfølging av 
lovverkets intensjon 

 En kvalifisert forvaltning som ivaretar kravet til innbyggerens rettssikkerhet ved 
vurdering av behov og utøvelse av faglig skjønn i saksbehandlingen 

Heldøgns omsorg. 

KS har gjennomført en utredning av heldøgnstilbudet i norske kommuner.  Utredningen 

konkluderer med at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder 

typer plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen. Eksempler på typer 

plasser som tilbys er langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for 

utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir 

tilbud i aldershjem, sykehjem og omsorgsbolig. Det er store forskjeller i bemanningen for de 

ulike tilbudene. I studien fant man at den såkalte pleiefaktoren (ant brukere/ ant årsverk) 

kunne variere fra 0.2-1.5 Det er også store forskjeller på omfang av bistand som gis i boliger 
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med personell hele døgnet. Statistikk viser at gjennomsnittlig antall tilbudte timer varierer 

fra 8.7 i Oslo til 43.8 timer i Fjell (KS rapport) Tilbudet om heldøgns omsorg i kommunene 

varierer stort, og det foreligger ingen felles forståelse eller norm for organisering av slike 

helsetjenester. En av forklaringene på hvorfor kommunene har ulike oppfatninger av 

begrepet "heldøgns omsorg" er at sentrale aktører som SSB og Husbanken anvender 

begrepet på ulik måte. Særlig får kravene til personalbase betydning for hvor stor andel av 

kommunens samlede helsetjenestetilbud som defineres som "heldøgns omsorg" 

 

Aktør Krav til personalbase Krav til eierform Type bolig 

SSB 
Statistisk sentralbyrå 

Bygningen må ha 
tjenesteyter til stede 
hele døgnet 
 
Kortvarige 
tilsynsrunder i 
nærliggende bygg 
godtas 

Krav om 
husleiekontrakt 
og betaling av 
husleie 
 
Tar ikke med boliger 
med kun en beboer  

Bruker berepet 
"bolig" som også kan 
omfatte boliger uten 
tilskudd fra 
Husbanken 

Husbanken Omfatter også bygg 
der 
hjemmetjenesten er 
et stykke unna 
 
Brukere med vedtak 
om heldøgns omsorg 

 Omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg 
med tilskudd fra 
Husbanken  

Kommunene Ingen felles 
definisjon 
 
Forvirring om 
definisjonene til 
Husbanken og SSB 

Omfatter vanligvis 
også private boliger 

Omtales som 
omsorgsboliger, 
plussboliger, 
serviceleiligheter  

 

I Trondheim kommune vedtok bystyret i 1997 en definisjon av hva som skal forstå smed 

heldøgns omsorg. I følge denne definisjonen skal brukerne få hjelp etter 5 minutter, få tilsyn 

etter behov dersom de ikke kan tilkalle hjelp selv, og bo i nærheten av en personalbase. 

Dette medfører at servicetilbudet overfor personer som får tildelt tjenester i henhold til 

denne definisjonen er likeverdig med servicenivået ved langtidsavdeling i sykehjem. Likevel 

har kommunen ikke helt ut greid å oppnå full aksept blant publikum for at dette gir samme 

trygghet som for brukere i sykehjem. 

De samme erfaringene har man i Inderøy kommune. Selv om kommunens omsorgsboliger 

ligger i tilknytning til institusjonene, Inderøyheimen og Mosvik sykeheim, erfarer kommunen 

at beboere, pårørende og hjemmesykepleien forventer at pasienten vil ha nytte av 
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langtidsplass i institusjon. Pr i dag er institusjonsplass ved Inderøyheimen og Mosvik 

sykeheim kommunens eneste tilbud innen heldøgns omsorg.  

Det foreligger i dag en faglig konsensus om at varig opphold i institusjon anses for å være 

Lite egnet som varig bolig. Regelverket som regulerer drift av helseinstitusjoner er hjemlet i 

helselovgivningen, og er primært utformet for å sikre at den helsehjelp som gis i institusjon 

skal være forsvarlig i helselovgivningens forstand. Regelverket gir lite rom for å ta hesyn til 

utfoldelse av "normale" liv, og de verdier som beboerne har med seg. 

Slik institusjonene, Inderøyheimen og Mosvik sykeheim fungerer i dag, bidrar disse til å 

skape trygge omgivelser for de som har behov for pleie- og omsorg, og som ikke opplever 

trygghet for å bo i egen bolig; egen bolig, trygdebolig eller omsorgsbolig. Et stort antall av de 

som bor i institusjonene pr i dag kan imidlertid forutsettes å kunne bo godt i egen tilrettelagt 

og bemannet bolig.1 

 

Dekningsgrad heldøgns omsorg 

KS har gjort en sammenlikning av dekningsgrad for boliger og institusjoner med heldøgns 

omsorg opp mot andre land som vi normalt sammenlikner oss med, Sverige, Danmark og 

Finland, og konkluderte i sin rapport med at Norge har en samlet dekningsgrad som ligger 

omtrent 50% over disse landene. I Norge blir det også tilbudt omsorgsboliger uten heldøgns 

bemanning, men hvor bruker tildeles tjenester i deler av døgnet. 

Når man beskriver dekningsgrad innen omsorgstjenestene i Norge, referer man til andelen 

brukere som har tilbud om omsorgsbolig med bemanning i hele eller deler av døgnet.  

Forskning viser at et hensiktsmessig og faglig tilfredsstillende kommunalt pleie- og 

omsorgstilbud ikke nødvendigvis krever høy dekningsgrad av sykehjemsdekning. 

Forskning (2) viser at kommuner som har satset sterkere på bruk av korttidsplasser i 

sykehjem, og innrettet sine tjenester mot hjemmetjenester, har lavere ressursinnsats pr 

innbygger, sammenliknet med kommuner som har en høy institusjonsdekning. Slik forskning 

viser også at kommuner som innretter sine tjenester mot hjemmebasert omsorg evner å nå 

flere brukere med sine tjenester, samtidig med at den daglige kvaliteten på tjenestene ikke 

kan dokumenteres å være dårligere. Tjenester som i omsorgstrappen ligger på nivå med 

institusjonsopphold i form av sykeheim, ytes i slike kommuner i boliger som er tilrettelagt for 

hjemmebasert omsorg, geografisk nærhet til kompetanse og bemanning. 

 

                                                           
1
 Ordlyd er hentet fra "Plan for nytt innhold og ny organisering av pleie- og omsorgstjenesten i Bjugn kommune 

2007" men innhold er sammenliknbart for Inderøy kommune 
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Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 
 
Indikatoren sier noe om hvor mange institusjonsplasser har Inderøy kommune fordelt på 
befolkningsantallet i gruppen 80+ 
 
 
 

 
 

  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 37,0 % 39,0 % 37,0 % 35,0 % 

Landet uten Oslo 29,0 % 29,0 % 29,0 % 29,0 % 

Nord-Trøndelag 31,0 % 33,0 % 32,0 % 0,0 % 

Kostragruppe 11 29,0 % 29,0 % 30,0 % 30,0 % 

 
 
 
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 
 
Indikatoren sier noe om hvor stor andel av Inderøys innbyggere over 80+ som benytter 
institusjonsplass 
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  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 19,3 % 19,3 % 19,4 % 17,1 % 

Landet uten Oslo 18,5 % 18,4 % 18,4 % 18,1 % 

Nord-Trøndelag 16,4 % 16,8 % 17,0 % 0,0 % 

Kostragruppe 11 18,3 % 17,9 % 17,8 % 17,4 % 

 

Det er stor spredning i dekningsgraden for kommuner i Norge. Verdiene varierer fra mellom 

10% til over 50%  I undersøkelsen gjennomført av VID ser man at 80% av norske kommuner 

har en dekningsgrad som ligger mellom 13% og 28% for aldersgruppen 80+ 

Innrapportert dekningsgrad og antall institusjonsplasser til SSB viser at kommunen 

dekningsgrad på aldersgruppen 80+ pr i dag anvender 35% av  institusjonsplasser og plasser i 

bolig med heldøgns omsorg på 35% Sammenlikner man med kommuner i samme 

kostragruppe så ligger gjennomsnittelig dekningsgrad for disse kommunene på 30%  Landet 

for øvrig ligger på 29%  

Dette gir indikasjon på at det er mulig å arbeide for en dreining av innretningen av 

kommunen omsorgs- og bistandstilbud fra institusjonstung innretning og til en innretning av 

mer hjemmebaserte tjenester. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer som angir en anbefaling på dekningsgrad mellom 16-

20% for befolkningen i aldersgruppen 80 år + Retningslinjene angir at kommuner med høy 

dekningsgrad for denne aldersgruppen har risiko for å gi et tilbud som kan føre til at 

innbyggerne i for liten grad opplever mestring i eget liv. Kommuner med for lav 

dekningsgrad står i fare for å gi et tilbud som ikke dekker tjenestebehovet for denne 

aldersgruppen.   

Inderøy kommune har en dekningsgrad på 17.1 % i institusjons (sykehjem) for aldersgruppen 

80år + Dette angir at kommunens andel av det samlede omsorgstilbudet for eldre brukere 

80+ er ihht veiledende retningslinjer for gruppen.  

Det er altså innretningen av tjenestetilbudet for aldersgruppen under 80 år som bør 

innrettes på en annen måte enn det man ser pr i dag.   

Utredningen av framtidas helsetjeneste i Inderøy kommune bør vurdere løsninger for en 

innretning av tjenestene som gir en dreining bort fra permanent opphold i institusjon 

(sykehjem) Spesielt må det utredes løsninger som gir brukere under 80 år mulighet for andre 

typer varig bolig, enn opphold i institusjon. 
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Det økonomiske utfordringsbildet 

Inderøy og Mosvik kommune ble i 2012 slått sammen og etablert som en ny og større 

kommune, Inderøy kommune. I intensjonsavtalen som ble lagt til grunn for sammenslåing av 

kommunene var en politisk føring om å beholde og videreutvikle sykeheim i Mosvik. 

I omstillingsperioden har kommunene hatt tilskudd i form av reformstøtte og engangsstøtte 

for å sikre god økonomisk forutsigbarhet i omstillingsperioden. I perioden 2027-2032 vil 

denne ordningen bortfalle, og inndelingstilskuddet på 18.5 millioner trappes ned. (I 2017 

18,689) 

Det pågår under prosjektperioden en kommunereform hvor målsettingen er at kommunene, 

på frivillig basis, skal søke et samarbeid om etablering av større, mer ressurssterke- og 

kostnadseffektive kommuner.  Et viktig incentiv for kommunesammenslåing er 

implementering av nytt inntektssystem for kommunene. Ifølge nevnte avtale skal det 

innføres en modell for å differensiere kompensasjonen for smådriftsulemper på 

kommunenivå. I dag utgjør basistilskuddet et likt beløp per kommune til alle kommuner, 

men med denne endringen vil dette tilskuddet variere mellom kommunene. Gradert 

basistilskudd er i statsbudsjettet for 2017 innbakt i utgiftsutjevningen. 

På bakgrunn av nylig prosess med sammenslåing mellom Mosvik og Inderøy kommune, 

fattet kommunestyret vedtak om å stå alene. Det er usikkert hvordan det nye 

inntektssystemet vil virke inn på kommunens inntektsgrunnlag, men det forventes en 

utflating av de frie inntektene til kommunen. 

Dette vil medføre behov for en tilsvarende utflating i kostnadsvekst som blant annet kan 

medføre behov for ytterligere effektivisering av driften. 

I tillegg vil det fra 2027 - 32 være behov for en ytterligere effektivisering som følge av at 

inndelingstilskuddet trappes ned. Kommunen har pr 31.12.15 et disposisjonsfond som utgjør 

7,2 % av driftsinntektene. Dette er noe over anbefalt nivå for å ha en god/robust økonomi.  

Kommunen har imidlertid foretatt større investeringer og har en gjeldsgrad pr 31.12.15 på 

103%.  Renter og avdrag vil dermed utgjøre en større andel av driftsbudsjettet framover. Det 

foreligger et tydelig behov for å ta kostnads- og inntektsgrep for å sikre en bærekraftig 

økonomi for at kommunen skal kunne forbli egen kommune.  

For å møte denne omstillingen har rådmannen på oppdrag fra kommunestyret utarbeidet en 

mulighetsstudie innen kvalitet og økonomi, for å se på mulige tiltak. Helse- og omsorg har på 

sin side utarbeidet mulige tiltak for å bidra til den nødvendige omstillingen.  

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjeneste må ta utgangspunkt i de utfordringene 

som ligger til den økonomiske situasjonen i kommunen. Eventuelle forslag til nye strukturer 

og tjenester må bidra til å understøtte behovet for framtidig kostnadseffektivitet.  
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Ser man på de samlede kostnadene for Inderøy kommune så utgjør utgiftene til Helse- og 

omsorgstjenestene 28.5 % av kommunens samlede netto utgiftsnivå. 

Sammenlikner man kostnadsnivået og fordelingen av utgiftsnivået innen disse 

tjenestenivåene med tilsvarende tjenestenivå i samme kostra-gruppe som Inderøy 

kommune ligger tilsvarende andel av det samlede netto utgiftsnivået på 38% 

 

 

 

Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenester i prosent, av samlede netto driftsutgifter i 

Inderøy kommune. 
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Netto driftsutgifter for de kommunale helsetjenestene i prosent, av samlede netto 

driftsutgifter i Inderøy kommune. 

 

Det er en betydelig forskjell i hvor stor del av kommunens samlede inntekter som prioriteres 

til helse, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i landet for øvrig. 

Forutsetter man at registreringene som ligger til grunn i Kostra er riktige, kan man anta en av 

to forklaringsmodeller:  

1. Helse og omsorgstjenestene i Inderøy kommune drives på en gunstig økonomisk og 

kostnadseffektiv måte, sammenliknet med helse og omsorgstjenestene i 

sammenliknbare kommuner 

2. Politikere i Inderøy kommune prioriterer Helse- og omsorgstjenestene lavere i den 

lokale budsjettprosessen, sammenliknet med prioritering og fordeling til øvrige 

tjenester som kommunen leverer.  

 

 

Utredningen om framtidas helsetjeneste må se nærmere på forklaringsårsak (er) til at 

Inderøy kommune bruker en betydelig lavere andel av samlede netto utgifter til 

Helse- og omsorgstjenester, sammenliknet med sammenliknbare kommuner i 

kostragruppe 11. 
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Kostnadsfordelingen mellom institusjonsplass og hjemmetjenester 

Et av de spørsmål som er mest diskutert innen helse- og omsorgstjenestene er fordelingen 

av ressurser mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er dette et 

spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad 

et spørsmål om hva som er best for brukerne.  

Hvorvidt den enkelte kommune har satset på en utvikling av institusjonsplasser eller 

hjemmetjenester avspeiles blant annet i kostnadene for en sykehjemsplass. For Norge som 

helhet, varierer en institusjonsplass på kommunenivå fra en halv til over to millioner kroner 

pr år. I Inderøy kommune ligger kostandene, pr 2016, pr institusjonsplass på 1 027 727 kr pr 

år. Dette kostnadsnivået er tilnærmet helt likt sammenliknet med kommuner i samme 

kostragruppe (Kostragruppe 11). Pr 2016 har Inderøy kommune 53 ant plasser i kommunale 

sykehjem. Kostnadene (korrigerte bruttoutgifter) knyttet til pr bruker av hjemmetjenester er                  

ca 160 000 kr pr år. Pr 2016 er det 59 brukere av hjemmetjenester med omfattende 

bistandsbehov i kommunen. Det totale utgiftsnivået til brukere i hjemmetjenesten utgjør 

45.2% av kommunens totale PLO-budsjett. Gjennomsnittlig ligger utgiftsnivået til brukere i 

hjemmetjenesten for kommuner i samme kostragruppe på 53.4. Dette gir indikasjon for at 

Inderøy kommunes innretning av tjenestene innen pleie- og omsorg vekter bruk av 

hjemmetjenester i betydelig mindre grad enn sammenliknbare kommuner.  

 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass, kommunal institusjon i Inderøy 

kommune 
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Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester i Inderøy kommune 

 

 
- Hjemmetjenestemottakere,  omfattende bistandsbehov,  i alt 

 
 

 
 

  2012 2013 2014 2015 

Inderøy 45 43 53 59 

Landet uten Oslo 0 0 0 0 

Nord-Trøndelag 0 0 0 0 

     

Kostragruppe 11 0 0 0 0 
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Pasient og brukerrettighetsloven slår fast at i §-1a at innbyggerne har rett til nødvendig hjelp 

fra kommunens helse og omsorgstjenesten. Innbyggerne har rett til å velge fastlege (§2-1c) 

og har rett til fritt sykehusvalg (§2-4) Loven krever at kommunen skal tilby tjenester som 

helsetjenester i hjemmet og plasser på institusjon. Loven omhandler ikke rett til 

heldøgnsplass på institusjon, annet enn om dette er eneste forsvarlige tilbud som kan dekke 

en pasient eller brukers behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen har 

varslet at det vil igangsettes endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som presiserer 

retten til heldøgns omsorg ytterligere. Presiseringen vil ta sikte på ikrafttredelse i 2017. I 

dette ligger en forventning om at det vil presiseres spesifikke kriterier for heldøgns 

langtidsplass.   

Det er imidlertid innretningen av det samlede tjenestetilbudet som er mest avgjørende for 

innbyggerne i den enkelte kommune. Nasjonale undersøkelser av det kommunale 

tjenestetilbudet kan tyde på at kommuner som satser på hjemmetjenester får mer ut av sine 

ressurser enn kommuner som i større grad satser på institusjonstilbud. (KS-rapport) 

"Hjemmetjenesteorientering framstår derfor som mer effektivt i den forstand at flere får et 

tilbud til mindre bruk av ressurser, uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir dårligere 

[..av slik organisering]" (Borge og Haraldsvik 2005) 

 

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester bør se på løsninger som kan sikre en 

mer optimal bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. I henhold til BEON-

prinsippet må det vurderes en innretning av pleie- og omsorgstjenesten som i større grad 

nyttiggjør det potensiale som ligger i økt bruk av hjemmebaserte tjenester.  
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Fastlegeordningen 

Fem fastleger og en turnuslege dekker i dag behovet til alle innbyggere i kommunen for en 

fastlege og legetjeneste i sykehjem, helsestasjon, smittevern, legevakt og reisevaksinasjon 

inngår i tjenesten.  Befolkningen har rett til fritt valg av fastlege, og i Inderøy kommune har 

ca. 1000 innbyggere valgt fastlege med praksis i andre kommuner enn Inderøy.  

 

Følgende beskriver utvikling i tilbud/aktivitet: 

Data/Nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fastleger 4 5 5 5 5 5 

Turnuslege 1 1 1 1 1 1 

Årsverk lege i helsestasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Årsverk tilsynslege Inderøyheimen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Årsverk tilsynslege Mosvik 
sykeheim 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Årsverk kommuneoverlege  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Årsverk smittevernlege 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Årsverk veileder til turnuslege 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

Legeårsverk pr 10000 innbyggere 

 

Figuren viser at Inderøy kommune har hatt en økning i legeårsverk pr innbygger fra 2012 

(6,3) til 2014 (8,3), og er på samme nivå som landet utenom Oslo. Kommunen har noe lavere 

legedekning enn kostragruppe 11 (9,1) og Nord-Trøndelag (8.8). 

 

Dette ser man også av kommunens prioritering av netto driftsutgifter til diagnose, 

behandling og rehabilitering, hvor kommunen bruker mindre sammenliknet med 

sammenlignbare kommuner (kostragruppe 11)  
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Prioritering av netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering 

Spesialist. (Evt har bakvakt som har spesialsi

 

 

Kompetansekravene til legetjenestene i kommunen varierer ihht om tjenesten er helt eller 

delvis finansiert gjennom folketrygden. Det er ingen kommunale legeoppgaver som krever at 

legen skal være spesialist i allmennmedisin. Akuttforskriften stiller nye krav om at alle leger i 

legevakt fra 2016 skal være spesialist. Kommunene vil ha 3 år for å omstille seg til dette 

kravet.  

Spesialistene i allmennmedisin utgjør den medisinskfaglige spisskompetansen i kommunen, 

og utgjør således en kjernekompetanse for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 2 av 

legene i Inderøy kommuner er spesialister i allmennmedisin. Av de som ikke er spesialister er 

2 er under slik spesialisering. 

Gjennom samhandlingsreformen tilføres kommunen et større ansvar for pasienter som har 

mer omfattende og komplekse lidelser, både innen somatiske og psykiatriske 

pasientgrupper. Samtidig med at kommunens alderssammensetting endres og hver 4. 

innbygger vil være i aldersgruppen 67+ vil det framtidige utfordringsbildet i kommunen stille 

sterkere krav til tverrfaglighet, økt tilgjengelighet og mer spesialisert legekompetanse. 
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Figuren viser gjennomsnittlig listestørrelse for fastleger i Inderøy kommune

 

 

Gjennomsnittsstørrelse på fastlegenes lister kan gi et bilde på hvor tilgjengelig fastlegenes 

kompetanse vil være for å bidra inn i kommunens tverrfaglig samarbeid, veiledning 

koordinering og samhandling. 

Den gjennomsnittlige størrelsesorden på fastlegenes lister i Inderøy kommune har hatt en 

jevn reduksjon fra 2012 og til 2015. Sammenlikner man fastlegenes listestørrelser i 

kostragruppe 11 er disse noe høyere enn ved sammenliknbare kommuner.  

 

Utredningen av framtidas helsetjenester bør se på kommunens samlede behov for 

legetjenester, både tilgjengelighet på legeressurs og evt behov for mer spesialisert 

legekompetanse. Det bør særskilt utredes behov for fast legeressurs knyttet til kommunens 

institusjoner. 
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Rehabiliteringstilbudet i Inderøy kommune 

Fysioterapeutene utgjør sammen med ergoterapeut rehabiliteringstilbudet i Inderøy. 

Fysioterapeutene jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig - og i størst mulig grad 

mestre sine liv med redusert funksjonsnivå.  

Kommunen har 3 ansatte fysioterapeuter i kommunale tillinger, og driftsavtale med 3.2 

stillinger tilknyttet det private senteret Fresk Fysioterapi. 

I hovedsak fordeler de kommunalt ansatte fysioterapeutene og de private fysioterapeutene 

med driftsavtaler pasientene ved at de private har hovedansvar for de voksne pasientene, og 

de kommunale fysioterapeutene har hovedansvaret for barn og oppfølging av pasienter som 

er mottakere av tjenester i bistand og omsorg.  

Inderøy kommune har god dekning av fysioterapeuter sammenliknet med sammenliknbare 

kommuner (kostragruppe 11) 

 

Figuren viser antall fysioterapiårsverk pr 10000 innbyggere 

 

 En utredning av framtidas helse- og omsorgstjeneste bør se på kommunens samlede behov 

for fysioterapikompetanse, både tilgjengelighet på fysioterapeut og muligheter for å få en 

innretning av fysioterapiressursen som styrker kommunens forebyggende virksomhet  

 

Psykisk helse og rustjenesten 

Tjenestene for psykisk helse og rus har vært organisert i felles enhet siden 2009. 

Erfaringsvis ser man at pasient og brukerpopulasjonen innen rus og psykiatrifeltet må sees i 

sammenheng. Pasienter med rusutfordringer har ofte psykiske utfordringer, og motsatt. 

Inderøy kommune har en relativt høy andel på over 50 registrerte rusmiddelbrukere. 
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Tjenestene for rus og psykisk helse ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og består av 

sykdomskartlegging, funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling. Oppfølging etter 

behandling i spesialisthelsetjenesten med rehabilitering, psykososial støtte og veiledning. 

Brukere som skal ha tjenester fra teamet blir henvist direkte til teamet, og det fattes 

enkeltvedtak på den enkelte bruker. Brukere har også mulighet for å henvende seg direkte til 

teamet, som lavterskeltilbud. 

Inderøy kommune har ingen institusjonsplasser eller boliger med døgnbasert 

omsorgstjeneste tilpasset pasient og brukergruppen spesielt. I den grad det blir benyttet 

opphold i institusjon skjer dette i en av kommunens to sykeheim.   

 

Tjenesten ytes etter helse- og omsorgsloven Består av:  

Diagnostikk, funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling. Oppfølging etter behandling i 

spesialisthelsetjenesten med rehabilitering, psykososial støtte og veiledning. 

Tjenesten har faste samarbeidsmøter med BO, NAV, fastleger, helsestasjon, barnevern, 

Flyndra, Et sted å være og oppfølgingstjenesten i videregående skole 

Teamet yter helsehjelp til pasienter enten ved hjemmebesøk eller til timeavtaler i   

Rådhuset.  

 

Antall henvisninger 125 personer (ROP 21, psykiatri 104) 

Antall saker avsluttet  2015: 53 personer 

Antall aktive saker pr 31.12.2015 var 130 personer (ROP 33 og psykiatri 97) 60 menn,  
                                                                                                                                      70 kvinner 

Tjenesten har deltatt i 18 saker i familiesenter og barnevern 

Antall personer under behandling med omsorg for barn er 53 

Koordinerende rolle til 65 personer 

 

Ansvarsgruppe til 49 personer 

Antall ansvarsgrupper der BO deltar 5 personer 

Individuell plan 10 personer 

LAR  5 personer 

Personer med omfattende tjenester og i perioder svært krevende 18 personer 

Antall personer der det er et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten 14 personer  

 

  

Fra 2018 iverksettes kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra psykisk 

helsevern, spesialisthelsetjenesten. Kan man si noe om hva man forventer av utfordringser 

knyttet til dette? Hvilke strategier har kommunen lagt opp til for å møte denne endringen? 
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Lovpålagte tjenester som kommunen kjøper av eksterne tilbydere 

Overgrepsmottak sykehuset 

Incestsenter 

Krisesenter 

Jarlegården 

 

 

 

 

Netto driftsutgifter til person med rusproblemer per person 20-66 år 

  

Figuren over viser at Inderøy kommune bruker mer til personer med rusproblematikk enn 

sammenlignbare kommuner, fylket og landet uten Oslo. Dette forklares med at teamet ble 

forsterket med 100 % stilling i 2014, finansiert med statlig midler til styrking av kommunale 

rusarbeidet.   

Utredningen av framtidas helsetjenester bør se på kommunens samlede behov for tjenester 

innen fagområdene rus og psykiatri, både tilgjengelighet på slik kompetanse og evt behov for 

mer spesialisert kompetanse. Utredningen må spesielt se på samhandling og sammenheng i 

pasientforløp der pasienter er brukere av flere tjenesteytere i kommunen. Det må vurderes 

om dagens organisering av psykiatritjenesten i tilstrekkelig grad legger til rette for å støtte 

opp om kommunens samlede helse- og omsorgstjeneste. Utredningen må vurdere om 

kommunen har behov for institusjonsplasser eller omsorgsboliger med døgnbasert tilsyn for 

disse pasient og brukergruppene.  
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Dagaktivitetstilbudet i Inderøy kommune  

 

Brukergruppe Tilbud dagaktivitet 

Hjemmeboende med demens Tilbudet gis til personer med demens som bor hjemme. Tilbudet 
skal bidra til en positiv hverdag for brukere og deres pårørende. 
Tilbudet innbefatter transport til/fra og matservering. Tilbudet gis 
ved Go-kroken som ligger i Inderøyheimen og ved Maurtuva. Go-
kroken er et tradisjonelt aktivitetstilbud, mens Maurtuva driftes av 
private (Inn på Tunet»- konsept). I dette tilbudet er det også 
mulighet for overnatting. 

Aktiviseringstilbud til 
mennesker med 
funksjonshemming. 

I hovedsak er det beboere i de ulike bofellesskap som har dette 
tilbudet, men også enkelte som bor privat. Tjenesten kjøpes av 
Flyndra AS. 

Ulike brukergrupper Støttekontakt er et lavterskeltilbud som skal bidra til at brukeren 
kan ta del i aktiviteter, knytte andre nettverk m.m. Tjenesten er 
lovpålagt og hjemles i helse- og omsorgsloven. Driften av 
støttekontakt har vært relativt stabilt de siste årene. Utfordringen 
ligger i å rekruttere nye støttekontakter. Dette har vist seg mer 
krevende enn først antatt, og enkelte har i dag vedtak om 
støttekontakt, men tjenestene er ikke iverksatt 

Hjemmeboende eldre og 
voksne med psykiske 
problemer 

Hyggestua har åpent tre dager i uka, i tillegg er det tilbud på 
omsorgsboligene på Næss og Mosvik sykeheim hver torsdag. 
Et sted å være har åpent fem dager i uka i tillegg en søndag i 
måneden og onsdag kveld. 

 

Dagens organisering av aktivitets- og dagtilbudene i Inderøy kommune er delt mellom 

enhetene Bistand og Omsorg (Flyndra AS, Go-kroken og Maurtuva) og Helse, Rehabilitering 

og barnevern (Hyggestua og Et sted å være). Frivillige har ansvar for aktivitetstilbud for 

beboere i omsorgsboligene og enkeltdager inne på institusjonene. 

Det er forskningsbasert grunnlag for å fremheve aktivitets- og dagtilbudenes betydning, som 

gode forebyggende og helsefremmende tiltak. RO, ressurssenter for omstilling i 

kommunene, utarbeidet en rapport i november 2013 - Utredning av aktivitets-/dagtilbud 

innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering Inderøy kommune. 

Rapporten konkluderer at det er behov for, 1) et mer differensiert/nye tilbud som bedre 

møter behovene til de som har vedtak om aktivitetstjenester, 2) en gradvis utbygging av 

tilbudet til hjemmeboende med demens, 3) samorganisering av aktivitetstjenestene med 

tanke på mer effektiv bruk av kompetanse og personalressurs. 

Utredningen av framtidas helsetjeneste må vurdere om dagens organisering og innretning av 

dagaktivitetstilbudet er innrettet på en slik måte at det støtter opp under BEON-prinsippene, 

dekker kommunens tjenestebehovet på laveste nivå i omsorgstrappen. Målsettingen må 

være at tjenestetilbudene på laveste nivå i omsorgstrappen dimensjoneres på en slik måte at 

man reduserer behovet og etterspørselen av tjenester på et høyere nivå av tjenestetrappen. 
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Øyeblikkelig hjelp 

Regjeringen vil ha en helse- og omsorgstjeneste som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til 

forsvarlige tjenester når det haster på grunn av ulykker, skader eller akutt sykdom. Det 

forutsetter et godt samvirke mellom en rekke deltjenester; fastleger, legevakt, 

legevaktsentral, hjemmesykepleie, ambulansetjeneste, AMK-sentral, distriktspsykiatriske 

sentre, ambulante team og sykehus. Andre nødetater og frivillige organisasjoner kan spille 

en sentral supplerende rolle for å sikre innbyggerne nødvendig hjelp når det haster.  

Helse og omsorgstjenesteloven stiller krav om at kommunene planlegger sine tjenester, og 

at det inngås samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak. (Tilsvarende 

krav stilles til de regionale helseforetakene i spesialisthelsetjenesteloven) 

Fra 01. januar 2016 ble det innført plikt for kommunene å sørge for et døgnbasert tilbud om 

øyeblikkelig hjelp til sine innbyggere. Fra 2017 vil kravet om slik tilbud også omfatte brukere 

med psykiske lidelser og rusproblemer. Målet med ordningen er å gi pasientene et tilbud 

nær der de bor, og å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp med innleggelser i sykehus. 

Målgruppen er pasienter der tilstanden og videre behandling er avklart, og der det kan 

forventes at oppholdet ikke overstiger 3 dager. Det ligger til grunn for kravet at tilbudet skal 

gi et bedre eller like godt tilbud til pasienten som ved sykehusinnleggelse. Lovbestemmelsen 

åpner for ulike løsninger, fra de helt små ensengsordninger ved et sykehjem til større 

interkommunale sykehus. 

Inderøy kommune har inngått avtale om tjenester for kommunal akutt døgnbehandling med 

DMS Steinkjer. Erfaringen med tilbudet så langt er at kommunen nyttiggjør seg tilbudet i 

mindre grad enn forventet. Beleggsprosent ved tilbudet er svært lav. Fastlegene i 

kommunen er kjent med tilbudet, men har i liten grad valgt å ta tilbudet i bruk. Den lave 

beleggsprosenten reiser også spørsmål om tilbudet avlaster spesialisthelsetjenesten, slik det 

opprinnelig var tiltenkt.    

St.melding 26 "Framtidens primærhelsetjeneste" stiller spørsmålstegn ved om 

hjemmetjenestenes potensial er fullt ut utnyttet i kommunenes innsats ved øyeblikkelig 

hjelp.  Den som kjenner pasienten kan vurdere pasienten før eller istedenfor legevakt, og 

eventuelt stå for oppfølgingen etter vurdering av legevakt. En faglig styrket hjemmetjeneste  

kan være et viktig supplement til legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Forskning viser at 

behandling hjemme kan gi like gode, og bedre resultater enn innleggelse på institusjon. Her 

nevnes f.eks forverring hos kolspasienter. Anders Grimsmo har i sin forskning stil 

spørsmålstegn ved om innleggelse i sykehus eller kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 

bidrar til bedre eller mer oppstykkede pasientforløp.  Ved å styrke samarbeid mellom 

hjemmetjenestene, fastlege og legevakt kan man se for seg et potensiale for å forebygge 

eller stabilisere episoder med forverret sykdomsutvikling hos pasienten, og redusere behov 

for innleggelser i institusjon eller spesialisthelsetjeneste. 
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En utredning av framtidas helse- og omsorgstjeneste i Inderøy kommune må vurdere 

kommunens innretning og arbeid med det kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbudet, herunder 

bruk og avtale om KAD-plass ved DMS Steinkjer.  

 

Legevakt 

Fastlegene har etter §13 i fastlegeforskriften plikt til å delta i legevakt. Fastlegene har ansvar 

for øyeblikkelig hjelp-tilbudet til egne listeinnbyggere i legekontorets åpningstid. 

Tilgjengeligheten til fastlegene påvirker i betydelig grad antall henvendelser til legevakten. I 

kraft av sin kompetanse og lokalkunnskap er fastlegene ment å utgjøre hovedtyngden av 

leger i kommunal legevakt. Fastlegene tar i mot langt flere øyeblikkelig- hjelp pasienter enn 

legevaktene gjør. Mange steder er det imidlertid for dårlig tilgjengelighet for akutte 

henvendelser hos fastlegene, og for liten kapasitet på tjenesten totalt. Resultatet er at 

legevaktene opplever pågang tidlig ettermiddag som heller burde ha vært hos fastlegen. Hvis 

fastleger hadde hatt bedre tilgjengelighet for akutte henvendelser, kunne mange av disse 

kontaktene ha vært flyttet fra legevakt til fastlege.  

Kommunal legevaktordning skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp gjennom hele 

døgnet og foreta nødvendig oppfølging. Kommunal legevaktordning består i dag av et fast 

legevaktnummer, legevaktsentral og leger i vaktberedskap, i tillegg til hjelpepersonell. Den 

enkelte kommune kan organisere legevaktordningen på flere måter, og kommuner kan 

samarbeide om legevaktordning. Inderøy kommuner har inngått samarbeid om felles 

legevaktsordning med kommunene Levanger, Frosta, og Verdal. Legevakten er lokalisert ved 

sykehuset Levanger. Samarbeidet om felles legevakt inntrer ettermiddag, kveld, natt og helg. 

På dagtid organiseres legevakt av fastlegene.  

Utredningen av fremtidens helsetjeneste skal ikke vurdere tilbudet om legevakt knyttet til 

avtalen ved sykehuset. I den grad utredningen skal vurdere legevaktstilbudet så skal dette 

settes i sammenheng med evaluering av tilgjengelighet av legevakt på dagtid. 
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Kompetanse og kunnskapsbasert praksis 

God kompetanse på riktig nivå og sted er en forutsetning for gode, effektive og trygge 

tjenester. Regjeringen vil utvikle en egen plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i 

den kommunale helsetjenesten  

Det påhviler kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter en plikt for å medvirke til 

undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell i utdanning. Kommunen skal medvirke 

til forskning i den kommunale- og omsorgstjenesten. 

Kommunen har en kontinuerlig utfordring med å tilrettelegge for tilstrekkelig arbeidskraft, 

og samtidig sørge for at de ansatte har riktig kompetanse.  Å styrke de ansattes kompetanse 

i helse- og omsorgstjenesten fordrer at kommunen prioriterer en systematisk innsats både 

for å øke kompetansen i personalgruppa, men også for å få utnyttet den kompetansen som 

allerede finnes. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for å kunne levere trygge og sikre 

helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.  

På landsbasis er det et utfordringsbilde innen helse- og omsorgstjenestene  har en høy andel 

personell uten helse og sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, 

høyt sykefravær, avgang til attføring eller uførepensjon, en omfattende bruk av 

deltidsstillinger, samt at sektoren er preget av få ledere. Utfordringene krever løsninger 

knyttet til både en økning av kapasiteten og en heving av kompetansen. 

 

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester må gjøre rede for hvordan kommunen 

ivaretar, utvikler og tar i bruk organisasjonens samlede kompetanse. Det bør framskrives 

framtidig behov for kompetanse, sammensetting og angis et utfordringsbilde knyttet til 

rekruttering innen helse- og omsorgstjenestene samlet sett. Herunder bør det vurderes 

løsninger som legger til rette for en kunnskapsbasert praksis. 

 

Samhandling internt mellom enheter i kommunen og samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. 

Samtidig med at kommunene skal finne løsninger på et forventet tjenestebehov til et raskt 

voksende antall eldre og en endret sykelighet i befolkningen pålegges kommunene nye 

oppgaver og nytt ansvar. Hensikten med en slik nasjonal dreining i helsetjenesten er å 

demme opp for en utvikling der de demografiske endringene vil legge beslag på 

behandlingsplassene i spesialisthelsetjenestene. Ved å legge til rette for robuste helse- og 

omsorgstjenester i kommunene søker man å sikre kapasiteten og tilgjengelighet på 

nødvendige behandlingsplasser i sykehusene når antallet eldre øker. I tillegg vil 

konkurransen om arbeidskraft være et argument for å lykkes med en fordeling av oppgaver 

og ansvar i årene som kommer. 
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Grunnlaget for endringer i statlig politikk ligger forankret i en forventning om et gap mellom 

tilbud og etterspørsel som forventes å bli større i de nærmeste 30 årene. Man er avhengig av 

å etablere en effektiv pasientstrøm mellom kommune og sykehus og internt i kommunen. 

Dette skal bidra til en forløpstenkning der kommunen blir en del av behandlingskjeden. En 

viktig del av kommunens innretning vil nødvendigvis ha fokus på å etablere en forståelse for 

viktigheten av å «mestre» for å kunne leve lengst mulig i «eget liv».  

Utredningen av framtidas helsetjeneste bør ta opp i seg behovet for en nasjonal dreining og 

innretning av det samlede helse- og omsorgstjenestetilbudet med fokus på avlastning av 

spesialisthelsetjenesten, omfordeling av oppgaver, og økt fokus på forebygging og 

egenmestring 

 

Helse-IKT, elektronisk pasientjournal og velferdsteknologi 

Man antar at teknologi vil bli en av bærebjelkene inn i framtidas helse- og omsorgstjeneste. 

En utredning av framtidas helsetjeneste i Inderøy Kommune må derfor vie betydelig 

oppmerksomhet mot dette feltet. 

Moderne IKT-løsninger vil i større grad bidra til at innbyggerne og pasientene kan ta aktive 

valg rundt egen helse og gi dem mulighet til å påvirke eget helsetilbud. Samtidig vil IKT 

kunne bidra til bedre kvalitet og en mer effektiv kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Det er viktig at kommunen har en strategisk proaktiv holdning til deltakelse i regionale og 

nasjonale IKT-prosjekter. Det er vanlig at slike prosjekter organiseres med lokal prosjektleder 

i kommunen, bidrar med statlige- og regionale tilskudd og ekstra ressurser for slik deltakelse. 

Deltakelse i slike prosjekter vil gi bidra til å gjøre kommunens organisasjon rustet for mottak 

av nye regionale- og nasjonale løsninger. Aktiv deltakelse i slike prosjekt gir kommunene 

gode forutsetninger for kompetanseheving, organisatorisk erfaring og læring, 

nettverksbygging og   

For at kommunen skal høste gode effekter av deltakelse i slike prosjekter er det svært viktig 

at kommunen dedikerer riktig ressurs inn i prosjektet; Prosjektledelse i slike prosjekter 

forutsetter personer med god kjennskap til feltet, helhetlig- og analytisk tilnærming, samt 

gode evne til å arbeide på et strategisk og overordnet nivå. Det ligger til slik prosjektledelse 

at man skal ivareta den tekniske utviklingen av IKT-løsningen, noe man anslagsvis angir til å 

utgjøre ca 20% av prosjektomfanget. I tillegg er det viktig at slik prosjektleder evner å ivareta 

kommunens interesser gjennom implementering og organisasjonsutvikling av 

tjenestetilbudet. Slike endringer kommer som følge av kravet til standardisering og 

effektivisering ved implementeringen av de nye tekniske løsningene. Implementering og 

organisasjonsutvikling anslås gjerne til 80% av prosjektomfanget ved slike prosjekter. 

Kommunens potensiale for å hente inn ønskede effekter av å ta i bruk nye IKT-løsninger 
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avhenger av den grad kommunen evner å utnytte og hente ut implementering og 

organisasjonsutvikling knyttet til løsningen. 

 

Digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten Elektronisk pasientjournal 

Elektroniske pasientjournaler har lenge vært det viktigste arbeidsverktøyet for 

helsepersonell. Fastlegene var tidlig ute med første generasjons EPJ på tidlig 80-tallet. Først 

sent 90-tall og 2000-tallet har kommunehelsetjenesten for øvrig tatt slike verktøy i bruk.  

Mange opplever systemene som gode å dokumentere i, men det er et betydelig etterslep på 

utvikling av funksjonalitet for deling av informasjon, oppfølging av legemidler, beslutnings- 

og prosesstøtte som kan understøtte den kliniske virksomheten og rapporteringsmuligheter.  

Bruk av EPJ er et av de mest sentrale virkemidler for å sikre kvalitet og sammenheng i  

kommunenes helse- og omsorgstjenester. God kvalitet i bruk av EPJ har blitt en avgjørende 

faktor for at kommunen skal lykkes med samhandling og gode pasientforløp. 

En utredning av framtidas helsetjeneste må vurdere om kommunen evner å nyttiggjøre seg 

det potensialet som ligger i kommunens EPJ, for å understøtte gode helse- og 

omsorgstjenester, samhandling og gode pasientforløp. Herunder må det vurderes om 

kommunen har tilstrekkelig med ressurser til å sikre kontinuerlig kvalitet og struktur i 

kommunens EPJ.  

 

E-meldinger 

Dagens utveksling av informasjon mellom EPJ-systemene på tvers av kommunenivået og 

spesialisthelsetjenestenivået skjer ved bruk av elektroniske meldinger.  

Elektronisk meldingsutveksling har bidratt til å legge grunnlaget for en tettere og mer 

effektiv samhandling på tvers av tjenestenivåene som yter tjenester til pasienter og brukere. 

Det foreligger god dokumentasjons på at helseopplysningene nå følger pasientens forløp, og 

er tilgjengelig på riktig sted, og til riktigere tidspunkt.  

Løsningen med elektronisk meldingsutveksling har på mange måter bidratt til et betydelig 

kvalitetsløft for pasienten og for involverte tjenesteytere som har behov for samhandling om 

pasienten. Kvalitetsløftet har bidratt til et sterkere nasjonalt fokus på utvikling av felles 

rutiner og standardisering av organiseringen av tjenester i helse- og omsorgssektoren. 

Samtidig er det en erkjennelse at den nasjonale arkitekturen som ligger til grunn for 

utveksling av elektroniske meldinger er svært kompleks. Både den tekniske og 

organisatoriske arkitekturen utgjør en omfattende kompleksitet, i det omfang at den anses 

for ikke å være bærekraftig for framtida. På den tekniske siden forutsetter elektronisk 
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meldingsutveksling betydelige ressurser til koordinering, overvåking og beredskap både i 

klinisk virksomhet (legekontor, sykehus og sykehjemsavdelinger) og i teknisk virksomhet 

(IKT-avdelinger på kommunalt nivå og sykehusnivå) På den organisatoriske siden forutsetter 

arkitekturen ekstraordinære arbeidsprosesser og rutiner for alle involverte aktører i 

tjenestene, omfattende nettverk og koordinerende byråkrati på regionale og nasjonale nivå. 

Kompleksiteten øker i takt med utvikling av volumet på meldingsutvekslingen, og 

arkitekturen er også svært sårbar ihht videre utviklingen av de involverte EPJ/tekniske 

løsningene. (Eks. Dersom et av de involverte systemene f.eks Profil gjennomfører en 

oppdatering til ny versjon, kan oppdateringer som for eksempel liten detalj i kodeverket som 

ligger til grunn i IPLOS stoppe all meldingsutveksling fra systemet eller mellom involverte 

systemer. Det er derfor store utfordringene knyttet til en nasjonal "samtidig" testing og 

koordinering av oppgraderinger på tvers av et mangfold involverte EPJ-løsninger)  Graden av 

kompleksitet er pr i dag på et slik nivå at den enkelte kommunes virksomhet blir svært 

sårbar for tekniske feil og mangler ved løsningen. Drift og kvalitetssikring forutsetter at den 

enkelte kommune avsetter betydelige ressurser for dette.  

 

Felles journalløsning i Midt-Norge, utprøvingsprogram "En innbygger en journal" 

Ingen av dagens norske- eller nordiske leverandører av EPJ tilbyr funksjonalitet på linje med 

de ledende systemene internasjonalt. Det har vist seg at norske og nordiske leverandører 

mangler finansiellstyrke og nødvendig utviklingskapasitet for å gjennomføre det løftet som 

er nødvendig for å lukke det funksjonelle gapet som er avdekket mellom dagens situasjon og 

det ambisjonsnivået som er gitt i St.Meld 9 (2012-2013)"En innbygger – en journal" 

Helse Midt-Norge har gjennom prosjektet "Helseplattformen" initiert et sektorovergripende 

prosjekt for anskaffelse av et nytt digitalt journalsystem. Utarbeidelse av kravspesifikasjoner 

for den nye journalløsningen er utviklet i samarbeid med aktører fra primærhelsetjenesten. 

Målsettingen er at framtidas journalløsning skal kunne realisere det anbefalte målbildet som 

ligger i "En innbygger, en journal" og på denne måten samle pasientens helseopplysninger i 

ett samlet EPJ for hele helse- og omsorgssektoren i Norge.  

Prosjektet "Helseplattformen" har fått i oppdrag fra regjeringen å være et regionalt program 

for utprøving av "En innbygger en journal" Utprøvingen vil omfatte implementering av felles 

EPJ-løsning, men man må også ta høyde for at løsningen vil medføre betydelige endringer og 

standardisering av sektorens organisering, samarbeidsrutiner og arbeids- og 

dokumentasjonsprosesser.  

Inderøy Kommunes involvering i prosjektet vil kunne ha store implikasjoner for realiseringen 

av Helse- og omsorgsprosjektet "Framtidas helsetjeneste" i Inderøy kommune.  
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Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester i Inderøy kommune må, i den grad det 

er mulig, utrede tiltak og løsninger som legger til rette for en implementering av en ny felles 

journalløsning i regi av "Helseplattformen" og herunder en tjenesteinnretning som er i tråd 

med forventinger til felles måter å tenke innretning og ansvarsfordeling på, slik at 

"standardiserte" arbeidsprosesser med utgangspunkt i pasientforløpstenkning blir førende 

prinsipper for nye veivalg     

 

 

 

Velferdsteknologi  

Bruk av velferdsteknologi åpner flere mulighetsrom. Det kan gi mennesker mulighet til å 

mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt 

funksjonsevne, og bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Økonomisk kan 

strategisk implementering og bruk av velferdsteknologi ha potensiale for å redusere 

økningen i utgifter til helse- og omsorgstjenesten. 

Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet, men den kan bidra 

til å forsterke sosiale nettverk, og mobilisere til økt samspill med tjenestene, nærmiljøet, 

frivillige og familie. 

Det er en nasjonal målsetting at velferdsteknologi skal være en integrert del av den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.  Det er et sentralt element ved 

velferdsteknologien at den gir lite effekt dersom den kun anvendes som enkeltstående 

løsninger, og ikke implementeres som en integrert del av tjenesten. For at brukere og 

kommunens helse- og omsorgstjeneste skal kunne høste gevinster av velferdsteknologiske 

tiltak bør utviklingen og implementering av slik velferdsteknologi foregå systematisk og 

planmessig innenfor kommunens helse- og omsorgsplan, slik at kommunen har mulighet for 

å arbeide parallelt med endringer i organisering og innretning av tjenestene.   

Det må være en ambisjon at kommunen deltar aktivt i utvikling og utprøving av 

velferdsteknologiske løsninger. Som ved deltakelse i øvrige helse IKT-prosjekter vil slik 

deltakelse kunne tilføre både ansatte og organisasjonen nødvendig kompetanse og modning 

på feltet. 

Det er behov for ny og forskningsbasert kunnskap om velferdsteknologi i 

kommunehelsetjenesten. Deltakelse i nasjonale og regionale utprøvingsprosjekter vil bidra 

til kunnskapsgenerering på feltet, slik at kommunen både bidrar og kan nyttiggjøre seg 

løsninger som gir dokumenterte effekter.   
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Det bør utformes en kommunal strategi og tiltaksplan for innføring av velferdsteknologi i 

helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Hvordan kommunen skal samhandle med 

regionale senter for omsorgsforskning, og andre samarbeidende kommuner, må beskrives 

som del i denne strategien. 

Inderøy kommune har deltatt i kompetansenettverk for implementering av 

velferdsteknologi. Det er investert i flere velferdsteknologiske hjelpemidler, men bruk og 

implementering av velferdsteknologi er ikke systematisk implementert.  

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjeneste må vurdere forutsetninger for- og tiltak 

for at kommunen skal lykkes med implementering av velferdsteknologi som del av 

tjenestetilbudet i omsorgstrappa. 

 

Oppsummering av framtidas behov innen helse- og omsorgssektoren. 

Nasjonalt står omsorgstjenestene overfor utfordringer knyttet til en høy andel personell 

uten helse og sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, høyt 

sykefravær, avgang til attføring eller uførepensjon, en omfattende bruk av deltidsstillinger, 

samt at sektoren er preget av få ledere. Utfordringene krever løsninger knyttet til både en 

økning av kapasiteten og en heving av kompetansen. 

Sammenlignet med andre land er Norge i en relativt sett gunstig situasjon, ettersom 

effektene av de demografiske endringene er mindre dramatiske. Tallet på eldre over 80 år 

fordobles de neste 35 år. Den sterkeste tilveksten skjer først fra rundt 2020. I forhold til 

veksten i tallet på eldre, blir det færre i yrkesaktiv alder og færre middelaldrende til å yte 

omsorg for et økende antall eldre. Dette gir utfordringer både i forhold til verdiskapning, 

rekruttering og familieomsorg. 

Utfordringene slik de er beskrevet i omsorgsmeldingen er at samfunnet står overfor 

krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- og 

sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de 

fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie og 

lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. 

Samfunnet vil se en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større 

spekter av helsemessige og sosiale problemer, noe som vil kreve en annen faglig 

kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på hvordan kommunen innretter sitt helse- og 

omsorgstilbud. 

Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet 

og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. 

Utfordringenes omfang må likevel ses i lys av at den nye eldregenerasjonen har bedre helse 
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og mer ressurser i form av høyere utdanning og bedre økonomi å møte og mestre 

alderdommen med. 

og beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Dette gjelder spesielt mennesker med kroniske og 

sammensatte lidelser, demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte 

tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten. 

De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold 

som de største svakhetene med dagens omsorgstilbud. Dette krever større faglig bredde 

med plass til flere yrkesgrupper slik at helse- og omsorgstilbudet dekker psykososiale behov 

og kan gis en mer aktiv profil. 

Regjeringens hovedstrategi for å møte morgendagens omsorgsutfordringer er å utnytte den 

demografisk sett relativt stabile perioden vi har foran oss til en gradvis utbygging av 

tjenestetilbudet, og til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som 

forventes. Det er formulert fem langsiktige strategier for framtidas omsorgstjenester: 

· Kapasitetsvekst og kompetanseheving 

· Samhandling og medisinsk oppfølging 

· Planlegging, forskning og kvalitetsutvikling 

· Aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold 

· Partnerskap med familie og lokalsamfunn 

 

 

 

Kvaaseutvalget – sykehjemmenes/institusjonenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og 

omsorgstjenestere 

Høsten 1999 la en arbeidsgruppe oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet frem rapport 

om sykehjemmenes, institusjonenes, rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og 

omsorgstjenester. Dette utvalget skisserte 3 ulike modeller for det fremtidige sykehjems 

rolle og funksjon, men anbefalte at sykehjemsplasser for langtidsopphold burde omdefineres 

til private boliger. Resterende sykehjemsplasser burde rendyrkes til medisinsk institusjon for 

korttidsopphold. Dette betydde et skille mellom korttidsplasser for medisinsk behandling på 

den ene siden, og et mer tilrettelagt, varig botilbud for langtids omsorg utenfor institusjon 

på den andre siden. De kommunene i landet som har lavest antall institusjonsplasser (4 % - 7 

%), bruker sine sykehjemsplasser bare til korttidsplasser. Ofte er det i disse kommunene 

ledige institusjonsplasser til enhver tid, og disse kommunene satser på oppbygging av 

medisinskfaglig spisskompetanse hos sykepleierne og andre som jobber ved 

korttidsplassene. Det har vist seg at dette er en effektiv modell med tanke på mottak av 



39 
 

utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. De senere årene har mange 

kommuner, også Inderøy kommune søkt å finne en innretning av sine helse- og 

omsorgstjenester som etterstreber en liknende organisering. Nærliggende kommuner i 

Nord-Trøndelag som har valgt en slik innretning er Bjugn kommune, Stjørdal kommune og 

Levanger kommune. 

Utredningen av framtidas helse- og omsorgstjenester bør utrede en innretning av helse- og 

omsorgstjenestene som tar opp i seg Kaasetutvalgets anbefalinger om avhjemling av 

tradisjonelle langtidsplasser til fordel for private omsorgsboliger med tilrettelagte varig 

botilbud for langtids omsorg. Utredningen må samtidig vurdere en modell for rendyrking av 

spesialiserte korttidsplasser for medisinsk behandling. 

 

 

 

Det foreslås at utredningen utreder følgende modeller for framtidas helse- og 

omsorgstjenester i Inderøy kommune; 

 

0-alternativ: Ingen endring av dagens organisering og innretning av helse- og 

omsorgstjenestene 

O-alternativet tilsier at kommunen ikke gjennomfører endringer i dagens organisering og 

innretning av helse- og omsorgstjenester. I 0-alterantivet beholdes dagens sykehjem som 

medisinsk institusjon for aktiv behandling, omsorg og hjem for de mest pleietrengende. 

Hjemmebaserte omsorgstjenester tilbys som i dag, for de som kan nyttiggjøre seg dette med 

dagens kapasitet og kompetansenivå. 

O-alternativet framskriver kostnadene ved dagens drift av helse- og omsorgtjenestene 

korrigert for endringer i befolknings-utvikling, og -sammensetting i kommunen  

 

1-alterantiv: Moderat endringsalternativ 

1-alterantivet tilsier at kommunen gjennomfører moderate endringer i dagens organisering 

og innretning av helse- og omsorgstjenestene. Endringene skal ta opp i seg påpekte 

utfordringer i initieringsdokumentet, uthevet med blå bakgrunn.  Målsettingen med 

modellen er å sikre en utvikling av det eksisterende tjenestetilbud i tråd med det 

nasjonaleføringer og lokale utfordringer. 
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I modellen skal følgende elementer utredes og legges til grunn for anbefalinger: 

1. Kartlagt behov og estimerte kostnader for renovering av eksisterende bygningsmasse 

2. Utrede alternative løsninger for organisering, struktur, tjenesteinnhold og 

arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene.  

3. Utrede organisasjonsstrukturer og arbeidsformer som muliggjør et kontinuerlig 

kvalitetsarbeid, fokus på helhetlige pasientforløp, og samhandling i kommunens 

helse og omsorgstjenester. 

4. Utrede muligheter for å etablere organisasjonsstrukturer, og samarbeidsavtaler for å 

kunne implementere helse-IKT, og velferdsteknologi i kommunens helse- og 

omsorgstjenester 

5. Utrede muligheter for organisering og tiltak som styrker kommunens samlede fokus 

på folkehelse, forebyggende arbeid og egenmestring 

6. Utrede muligheter for å etablere felles organisering av dagens tildelingskontor og et 

nytt team for hverdagsmestring og rehabilitering 

  

Prosjektet skal i tillegg lage forslag til en implementeringsplan for foreslåtte endringer. 

 

 

2-alternativ: Omfattende endringsalternativ 

Rendyrke "sykehjem" som medisinsk institusjon for korttidsopphold. I denne modellen vil 

alle former for langtidsopphold, herunder døgnbaserte tjenester, tilbys i brukerens private 

bolig. Dette kan være i opprinnelige private bolig, eller i omsorgsbolig.  Det utredes i 

modellen mulighet for å bygge nytt helsehus tilrettelagt for korttidsfunksjoner for aktiv 

behandling og rehabilitering. Som et minimum skal utredningen se på å samle funksjoner 

som korttidsplasser for behandling og rehabilitering etter utskrivning fra sykehus, 

korttidsplasser for tilbud innen palliasjon, korttidsopphold for utagerende eller urolige 

demente, rehabiliteringstilbud og dagsenter i et slik spesialisert helsehus. Målsettingen med 

modellen er å sikre Inderøy kommune et modernisert helsetjenestetilbud i tråd med 

nasjonale føringer og lokale utfordringer.  

I modellen skal følgende elementer utredes og legges til grunn for anbefalinger: 
 

1. Utrede en kost-nytteanalyse for investering og etablering av et nytt helsehus med 

tilrettelagt struktur for tjenester for korttidsopphold for avklaring eller forsterket 

spesialkompetanse, korttidsplasser med skjermet enhet for tidlig demente, 
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kommunalt akutt døgnopphold, kortidsplasser for rehabilitering, og palliative 

tjenester. 

2. Utrede muligheter for samlokalisering av dagsenter i det nye helsehuset. 

3. Utrede mulighet for samlokalisering av kommunens rehabiliteringsressurser i det nye 

helsehuset. 

4. Utrede en organisasjonsmodell hvor alle former for langtidsopphold, herunder 

døgnbaserte tjenester, tilbys i brukerens private bolig eller omsorgsbolig. Herunder 

utredes løsning for omhjemling av dagens sykehjemsplasser, og ombygging av 

eksisterende bygningsmasse til omsorgsboliger med heldøgns omsorg.  

 

Prosjektet skal i tillegg lage forslag til en implementeringsplan for foreslåtte endringer. 

 

 

 

Utredningen "Framtidas helsetjeneste i Inderøy kommune" skal bidra til å legge grunnlag for 

nyskaping og fornyelse i kommunens helse- og omsorgstjeneste, slik at innbyggerne kan 

kjenne trygghet for at kommunen også i framtida skal satse på de fellesskapsløsninger som 

er bygd opp i kommunen. Ambisjonen er at vi ikke bare skal bevare de etablerte helse- og 

omsorgstjenestene, men også videreutvikle disse tilbudene. 

Prosjektet skal være et mulighetsprosjekt for helse- og omsorgstjenesten i Inderøy 

kommune. Prosjektets ambisjoner skal først og fremst gi tjenestens brukere nye muligheter 

til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller 

funksjonsnedsettelse. 

  

"Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan 

gjøres annerledes enn i dag" (Kåre Hagen) 

 

 

 


