
Prosjekt utvikling av en «helhetlig innsatstrapp»
for helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten

Oppsummering fra utviklingssamling fysisk/digital nr. 4 – 9. juni kl. 09-15 med 

oppdaterte brukertall og økonomifordeling per august 2021
Einar Stephan og Rune Holbæk



1. Formål og forventninger til dagen ved Trine

2. Status innsatstrappen per 14. mai – hva er gjort siden sist?

► Gjennomgang trinn for trinn ved prosjektleder Reidun

► Oppdatert status av økonomifordelingen og antall tjenestemottakere 

► Presentasjon av ressurskalkulatoren

3. Drøfte strategiske innspill og behovet for utvikling fram til 2024

► Hva skal vi satse på hvert trinn og tjenestenivå og hvordan skal vi gjøre det? ((Hvilke tjenester bør styrkes/kan reduseres, 
hvilke gevinster skal dette gi, hvordan skal dette finansieres)

► Hvordan sikre best mulig kopling mellom innsatstrappen og den reviderte strategiske planen?

4. Overføring til drift ved Trine og Reidun

► Hva skal det bety å være en profesjonell saksbehandler opp mot tjenesten? Bruk av innsatstrappen og ressurskalkulatoren 
ved tildeling av tjenester

► Kommunikasjonsstrategi: Ferdigstillelse av presentasjonen av innsatstrappen – hvem gjør hva?

► Politisk forankring og forankring i brukerrådene

► Videre redaktøransvar for den helhetlige innsatstrappen, kopling til årshjul – revidering trappen

Agenda 9. juni kl. 09-15

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Revidert prosjektplan januar-juni 2021 – coronajustert
Opprinnelig ambisjon om å avsluttes med en ferdigutviklet innsatstrapp før påske 29. Mars

► Oppstartssamling med prosjektgruppen fredag 29. 
januar kl. 09-15

► Definere hovedtrappen og presentasjon av metodikk 
– Reidun oppdaterer trappen

► Arbeidsmøte regnskapsfordeling, digitalt

► Tirsdag 9. februar før utviklingssamling nr. 2

► Utviklingssamling nr. 2 – 12. februar kl. 08-14

► Beskrivelse av målsetningen med de ulike trinnene 
og overordnede mål, kvalitetssikring av dagens 
ressursbruk basert på regnskapsfordelingen for 
2020

► Utviklingssamling nr. 3 – 8. april kl. 09-12

► Presentasjon av foreløpig «innsatstrapp» og drøfting 
av konsekvenser, utfordringer og utviklingsområder, 
innføring i bruk av en ressurskalkulator

► Korte digitale møter med styringsgruppen mellom hver 
samling

► Opsjon: Felles fysisk samling før sommeren for alle 
som har deltatt i utviklingsarbeidet – 9. juni kl. 09-15

► Politisk forankring – presentasjon av foreløpig resultat for 

utvalgsmøte i Helse og opplæring 18. mars 2021 og 7. juni 

► Presentasjon for kommunestyret 17. juni, politisk behandling 

i august, møter i brukerrådene 10. juni
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«Helhetlig innsatstrapp» i Helse og omsorg

Vestre Toten kommune per august 2021



«Helhetlig innsatstrapp»

►Helse og omsorg er i gang med å etablere en «helhetlig innsatstrapp» der 

trinnene indikerer inngripen i folks liv, - jo høyere opp i trappa, jo større kommunal 

inngripen. 

►Målet er å styre aktivitet og omfordele økonomi fra de høyeste trinnene i trappen 

til mer egenmestring og forebyggende tiltak på de nedre trinnene. 

►Tiltak som påvirker tjenester til befolkningen vil bli fremmet for politisk behandling. 

De konkrete tiltakene vil bli presentert som en del av rulleringen av helse- og 

omsorgsplanen høsten 2021

►Kommunen som helhet må stå sammen i endringsarbeidet, denne dreiningen er 

ikke noe Helse og omsorg mestrer alene. 

►Helse- og omsorgsvirksomhetene må jobbe smartere, med utvikling av 

fremtidens tjenester i fokus.

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Helhetlig «innsatstrapp» - viser grad av inngripen i innbyggernes liv 
Innsatstrappen i Vestre Toten per 9 juni 2021

►Hvilke tjenester bør utvikles?

►Hvilke trinn må styrkes?

►Hvilke trinn skal reduseres?
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Målet med en «helhetlig innsatstrapp» 

► Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre

► Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv

De laveste trinnene gjelder tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder 

vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester. 

De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester

► Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på trinnene

Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og tjenestene i trappen

Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen 

► Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

► Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling

Underlag for dialog mellom politisk og administrativt nivå

► Metode for å prioritere aktiviteter og innsats 

► Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring
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Vestre Toten kommune skal….

► tilrettelegge for en samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til 

bærekraft og gode, inkluderende lokalsamfunn.

► tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta aktivt på alle samfunnsarenaer, med 

et særlig fokus på utsatte grupper.

► gjennom kunnskapsformidling, livslang læring og demokratiutvikling bidra til at 

innbyggerne er myndiggjorte og ansvarlige medborgere.

► gi innbyggerne relevant informasjon slik at de kan være seg bevisst en 

bærekraftig utvikling og ta valg og handle i tråd med dette.

► tilrettelegge for et mangfoldig friluftsliv, kultur- og idrettstilbud og en vital frivillighet.

► sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av god kvalitet uavhengig av hvor de 

bor.
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Metodikk

► Innsatstrappen er utviklet på bakgrunn av strategi og utvikling i Helse og omsorg. Hensikten er å sikre god 

dimensjonering av tjenestene i dag og i framtiden. Modellen tydeliggjør kommunens dimensjonering og innsats 

per i dag

► Innsatstrappen synliggjør nivå av inngripen i innbyggernes liv og viser ikke stigende kompetansenivå eller 

kostnadsnivå. 

► Tildelingsenhetens rolle er å velge riktig nivå i trappen innen vedtatte budsjettrammer. Virksomhetene skal levere 

kvalitativt gode tjenester på hvert enkelt trinn, og vurdere når tjenesten til en bruker bør vedtas flyttet ned eller opp 

i trappen.

► Modellen er verktøy for administrativt styring i daglig drift og for strategisk planlegging. Hensikten er å tydeliggjøre 

de ulike trinnene i tjenesteproduksjonen og forholdet mellom dem – inkludert kostnadsbildet per 31/12-20 og 
oppdatert antall tjenestemottakere fra juni 2021. 

► Innsatstrappen viser trinn som er godt utviklet og lite utviklet i kommunen. Det er viktig med utvikling og 

dimensjonering av tjenestene i de ulike trinnene i trappen, for å gi tjenester på riktig nivå, og for å nå målene i 

effektiviseringsprosjektet. 

► Kilde: Regnskapet for Vestre Toten kommune 2020 – fordelingen er kvalitetssikret av kommunens ledelse, 316 
mill. kr er fordelt, resterende hører ikke hjemme i en slik innsatstrapp

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Trinn 1 Aktivt lokalsamfunn
Innbyggerinvolvering, frivillighet, aktivitet og fellesskap

Innbyggere: 13 427

Andel av kostnad 0,4 %

Total kostnad 

1,3 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen

**Delvis inkludert i kostnadsprofilen

► Frivillige organisasjoner

Det er pr. jan 2021 178 registrerte lag og foreninger i Vestre Toten https://www.vestre-
toten.kommune.no/lag-og-foreninger/

▪ Idrettslag og fysisk aktivitet

▪ Kulturaktiviteter, for eksempel korps, musikk, 

sang og teater

▪ Velforeninger og interesseforeninger

▪ Venne- og pårørendeforening

► Møteplasser https://www.vestre-toten.kommune.no/kultur-og-

fritid/frivillighet-i-vestre-toten/eksisterende-tilbud/

▪ Fyrverkeriet kulturhus

▪ Fyrverkeriet ungdomshus

▪ Fyrverkeriet bibliotek

▪ Litterært kvarter og åpen lesesirkel

▪ Strikkekafe 

▪ Den kulturelle skolesekken*

▪ Den kulturelle spaserstokken*

▪ Seniornett (digital støtte)

▪ Torsdagsklubb, tilrettelagt

▪ Arenaer for måltider - under utvikling

► Utstyrsbanken https://www.facebook.com/Utstyrsbanken-i-Vestre-Toten-

100567438089441

► Frivilligsentral (eid av lag og foreninger)
https://vestretoten.frivil l igsentral.no/

▪ Frivillighetssentralen – dagtilbud for eldre

▪ Møteplasser

▪ Språkkafé

▪ Frivillige sjåfører

▪ Leksehjelp

▪ Suppetirsdag (ny)

► Brukerråd 

▪ Rådet for funksjonshemmede

▪ Eldrerådet

▪ Internasjonalt råd

▪ Ungdomsråd

▪ Idrettsråd

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021

https://www.vestre-toten.kommune.no/lag-og-foreninger/
https://www.vestre-toten.kommune.no/kultur-og-fritid/frivillighet-i-vestre-toten/eksisterende-tilbud/
https://www.facebook.com/Utstyrsbanken-i-Vestre-Toten-100567438089441
https://vestretoten.frivilligsentral.no/


01 Aktivt lokalsamfunn
Innbyggerinvolvering, frivillighet, aktivitet og fellesskap

► Trygghet, trivsel og utvikling

► Vi ser hverandre i Vestre Toten Kommune

► Fremme innbyggerens deltagelse, 
engasjement og påvirkningsmulighet

► Tilrettelegge for frivillighet

► Bidra til å skape og synliggjøre møteplasser i 
nærmiljøet

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Trinn 2 Helsefremmende og forebyggende aktivitet
Selvstendighet og deltakelse

Innbyggere: 13 427

Andel av kostnad 3,7 %

Total kostnad 11,6 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen

**Delvis inkludert i kostnadsprofilen

Voksne

► Svangerskapskurs

► Vannaerobics for gravide

► Foreldretreff

► Åpne aktiviteter på Frisklivssentralen: Pust og balanse, Stavgang, Sterk og smidig, 
Bassenggrupper

► "Inn på tunet»

► Likemannsarbeid under utvikling

Eldre

► Forebyggende tverrfaglige informasjonsmøter 65+ fra 2023

► Visningsleilighet for et enklere liv (velferdsteknologi) utvikles

► "Inn på tunet"

► "Slipp kulturen inn"

► Brannforebyggende arbeid

Barn og unge (0-25)

► Helsestasjonstjenester (systemisk arbeid)

► Barnehager og skoler (systemisk arbeid)

► Barnevern (systemisk arbeid)

► Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats  https://www.vestre-
toten.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenesten/sammen-om-en-trygg-
oppvekst--bedre-tverrfaglig-innsats-bti/

► Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

► Drøftingsteam

► Småtrolltreff

► Flere farger

► Juniorklubben

► Ungdomsklubben

► "Inn på tunet"

Felles tjenester for barn og voksne

► Kommuneoverlege (systemisk arbeid)

► Kommunepsykologen (systemisk arbeid)

► Frisklivssentralen (systemisk arbeid)

► Selvhjelp og mestringskurs: "Bra mat" kurs; Søvnkurs; osv.
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02 Helsefremmende og forebyggende aktivitet
Selvstendighet og deltakelse 

► Trygghet, Inkludering, Respekt og Mestring

på alle arenaer i kommunen.

► Bygge nettverk gjennom samarbeid/ 

samskaping med frivilligheten og innbyggerne.

► Fremme tidlig innsats og eierskap til egen 

helse.

► Lett tilgjengelige helsefremmende tjenester og 

tilbud.

► Forebygge og fremme at innbyggerne ikke har 

behov for tjenester høyere opp i trappa.

Helse skapes fortrinnsvis utenfor helsevesenet!
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Trinn 3 Forebyggende lavterskeltilbud
Mestring i hverdagen

Innbyggere: 13 427

Andel av kostnad 2,5 %

Total kostnad 

7,8 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen

**Delvis inkludert i kostnadsprofilen

Helsestasjonstjenestene

► Vaksinasjon

► Hjemmebesøk

► Jordmortjenesten

► Åpen helsestasjon

► Helsestasjon for ungdom

► Ulike mestringskurs: Circle of Security (COS kurs), ICDP- foreldreveiledning

► Familieveiledning

Livsfasemestring

► Rask Psykisk Helsehjelp – ønskes utviklet

► Pårøredeskoler, -demens

► Pårørende støtte- NY

► Hverdagsmestring, Mestringskurs, f.eks pårørendeskole

► Demensrådgiver

► Ressurssykepleier

Legetjeneste

► Fastleger og kommunale legetjenester

► Kommuneoverlege

► Legevaktstjeneste

NAV

► Boligrådgiver

► Boligtilpasning, økonomisk rådgivning

Kommunepsykolog

► Helsehjelp

Barnevern

► Lavterskel rådgivning og veiledning, mestringskurs

Fysio- og ergoterapitjeneste

► Frisklivsveileder

► Frisklivssentralen (helsehjelp)

► Mestringskurs: flere ulike kurs ønskes utviklet

► Forebyggende tjeneste for seniorer

► Gruppetilbud: barn/voksne

► Fysioterapiinstitutter – individ og gruppebasert oppfølging

► Drop -in hjelpemiddellager
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03 Forebyggende lavterskeltilbud
Mestring i hverdagen

► Bedre tverrfaglig innsats og samordning av 

tjenester, mellom ulike instanser og forvaltningsnivåer

► Tilbud til innbyggere som kan bidra til økt kunnskap om 

hva som gir god helse

► Møteplasser for å fremme livskvalitet

► Støtte og veiledning til pårørende

► Lett tilgjengelig bistand for individ og gruppe

► Bidra til at innbyggere tilrettelegger eget hjem og skaffer 

seg egne hjelpemidler.

► Bidra til at innbyggere så tidlig som mulig på egen hånd 

mestrer livet og daglige aktiviteter, herunder forebygge 

funksjonsfall

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Trinn 4 Arbeids- og aktivitetstilbud 
Meningsfull hverdag

Arbeidstilbud

► ATS (Arbeidsforberedende tiltak) VTA (varig tilrettelagt arbeid), Isiflo AS (bedrift i Raufoss 
Industripark)

Aktivitetstilbud

► Dagsenter psykisk helse og rusavhengighet (Møteplassen og Huset)

► Dagtilbud for mennesker med utviklingshemming (Lundersveg)

► Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med demens (Gimle)

► Aktivitets - og avlastningstilbud Gimle - under utvikling

► Deltagelse i aktivitetstilbud i omsorgsboliger – under utvikling

Aktiviteter i samarbeid med andre

► Kommunale, Interkommunale eller andre organisasjoner som gir vedtaksfrie tilbud til                  

spesifikke målgrupper.

Støttekontakt-tjenesten

► Kan benyttes som fritidskontakt og treningskontakt

► Individuelt, gruppetilbud under utvikling

Mottakere: 207

Andel av kostnad 3,9 %

Total kostnad 

12,3 mill. kr
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04 Arbeids- og aktivitetstilbud 
Meningsfull hverdag

►Øke livskvalitet, forbygge ensomhet

►Bidrar til å opprettholde og gjenvinne 

mestring og selvstendighet

►Avlastning for pårørende

►Arbeidstilbud som mobiliserer den 

enkeltes ressurser og muligheter

►Fremme sosial deltagelse, tilhørighet 

og nettverksbygging for en meningsfylt 

fritid
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Trinn 5 Mestringstiltak i hjemmet
Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering

► Velferdsteknologi med vedtak

► Trygghetsalarm, elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn, 
lokaliseringsteknologi

Habilitering og rehabilitering

► Fysio- ergoterapi: Habilitering og rehabilitering

► Hjelpemidler fra NAV og lokalt hjelpemiddellager

► Ansvarsgrupper, koordinator, Individuell plan

► Tverrfaglige tjenester – hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering, videreutvikles

Praktisk bistand

► Daglige gjøremål

► Opplæring daglige gjøremål

► Hjemmeveiledning for familier med barn med særskilte behov.

► Matombringing

► Personlig assistanse PA
Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Avlastning

► Times- og døgnbasert avlastning (Pårørendestøtte)

► Avlastning i private hjem

► Omsorgsstønad

Mottakere: 658

Andel av kostnad 5,9 %

Total kostnad 

18,7 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen
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05 Mestringstiltak i hjemmet
Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering 

► Råd, veiledning og opplæring.

► Tjenesten skal gi støtte til å ha et aktivt liv for at den enkelte 

skal klare seg best mulig hjemme.

► Fokus på aktivitet, deltagelse og inkludering

► Muligheter for å kunne mestre meningsfull aktivitet 

er helsefremmende og ressursutløsende.

► Pårørende, foreldre og foresatte som får støtte og bistand, 

mestrer omsorgsoppgaver lengre og bedre

► Størst mulig opplevelse av trygghet og forutsigbarhet

► Velferdsteknologi for å gjøre det enklere å bo i eget hjem
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Trinn 6 Helsehjelp og miljøarbeid til hjemmeboende
Tidsbestemt og målrettet 

► Hjemmesykepleie

► Miljøarbeidertjenesten- hjemmeveiledning til foreldre

► Ambulerende miljøarbeidertjeneste for personer med utviklingsforstyrrelser og 
psykisk utviklingshemming – under utvikling

► Bolig- og mestringsteam psykisk helse og rus (under utvikling)

► Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rustjeneste (under utvikling)

► Ruskonsulent/Ruskoordinator

► FACT (Fleksibelt ambulerende oppfølgingsteam med spesialister/interkommunalt)

► Velferdsteknologi og hjelpemidler

► Boveiledning og bo-oppfølging

► Demensrådgiver og team demens videreutvikle

► Ressurssykepleier og ambulerende team alvorlig syke under utvikling

► Fysioterapi for hjemmeboende utført i fysikalsk institutt

Mottakere: 520

Andel av kostnad 17,9 %

Total kostnad 

56,6 mill. kr
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06 Helsehjelp og miljøtiltak til hjemmeboende
Tidsbestemt og målrettet 

► Støtte opp under den enkeltes evne til 

mestring og selvhjulpenhet

► Bidra til god helse og livskvalitet for at den 

enkelte kan mestre livet i eget hjem

► Sikre oppfølging av innbyggere med stadig 

mer komplekse og sammensatte behov
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Trinn 7 Kommunalt disponerte boliger
Boliger med kommunal tilvisning/tildelingsrett 

► Boligtildelingsgruppe (Nav, boligstiftelsen og omsorg)

► Leide boformer - tildeles med hovedsakelig 3 års kontrakter, ca. 122 

boliger

► Trygdeleiligheter – 77 leiligheter

► Klausulerte boliger – 56 leiligheter

► Fra leie til eie - boligstiftelsen har 3 leiligheter

► Startlån

► Tildeling av kommunal bolig og boligsosial rådgivning og veiledning

► Kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

► Gjennomgangsboliger

Boliger: 0

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad  

0 mill. kr
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07 Kommunalt disponerte boliger 
Boliger med kommunal tilvisning/tildelingsrett

Alle innbyggere skal ha et sted å bo

► Sikre tilstrekkelig bostandard

► Bo i bolig med livsløpsstandard

► Bo lengst mulig i eget hjem

► Bo i en trygg bolig og klare seg mest mulig selv med 

minst mulig inngripen
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Trinn 8 Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner
Samlokaliserte boliger, boligsenter/kollektiv - Hele trinnet under utvikling

► Nye boformer og samlokaliserte boliger (eie eller leie? Beregne økonomi for 

beboerne)

► Bomiljø med sosiale- og kulturelle funksjoner

► Veileder fra Norske Arkitekters Landsforbund, NAL «Aldersvennlig 

stedsutvikling»

► Connected Living

► Boliger for studenter (eller andre), med tjenesteleveranse/subsidiering?

► Nye boformer (under utvikling)

► Samlokaliserte boliger, bokollektiv og plussboliger (under utvikling), planlegge 

egen alderdom, bruke egne ressurser

► Offentlig privat samarbeid. Private utleieleiligheter med rett til kommunal 

tilvisning eller tildeling (under utvikling)

Enheter: 0

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad  

0 mill. kr
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8 Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner
Samlokaliserte boliger, boligsenter/kollektiv - Hele trinnet under utvikling

► At alle innbyggere skal ha mulighet til å planlegge for 

et livsløp og/eller egen alderdom

► Trygt og godt bomiljø der beboere er aktive og 

medvirkende parter

► Bomiljø med sosiale- og kulturelle funksjoner og med 

tilknytning til ulike servicetilbud

► "Aldersvennlig stedsutvikling"

► Connected living

► Boenheter tilrettelagt for velferdsteknologiske 

løsninger

Felleshus i Tømmerlia, 

Dragerskogen, på Raufoss
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Trinn 9 Tidsbegrenset opphold i institusjon
Rehabilitering, avlastning i institusjon, KAD

Plasser: 42

Brukere: 

Andel av kostnad 13,5 %

Total kostnad 

42,9 mill. kr

► Helsehuset – 25 plasser (+2 KAD)

► Rehabiliteringsopphold (REH)
Pasienter fra spesialisthelsetjenesten eller eget hjem som trenger 
ytterligere rehabilitering og behandling i institusjon

► Tverrfaglig behandling, observasjonsopphold, utredningsplasser (KUB)

► Avlastningsopphold (rullerende opphold) demens og somatikk (AVL)

► Dialyse

► Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

► Ambulerende team

► Lindrende behandling

► Gimleveien og Gimletun omsorgsbolig, 3 utredningsplasser

► Avlastningsplass på Korterud omsorgsbolig (voksne)

► Lundersveg dag- og avlastningssenter for funksjonshemmede 
barn/unge

► Avlastning på institusjon: Raufosstun og Gimle (voksne)

► Eventyrveien, treningsbolig
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09 Tidsbegrenset opphold i institusjon 
Rehabilitering, avlastning i institusjon, KAD

► Rehabilitering med mål om økt funksjons- og mestringsevne 

og selvstendighet sammen med pasient og pårørende.

► Tverrfaglig kartlegging og utredning av brukers funksjonsnivå 

og behov for rehabilitering og habilitering.

► Funksjonsvurdering og utskriving til hjemmet.

► Kommunale akutt døgnplasser er et alternativ til 

sykehusinnleggelse.

► Ta pasienter rett til hjemkommune ved utskrivelse fra sykehus.

► Avlastning for pårørende, både barn og voksne.

► Forebygging og behandling 

skjer i pasients nærmiljø og 

skal møte pasientens behov. 

Spesifikk fagkompetanse 

der pasienten er.

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Trinn 10 Bolig med mulighet for døgntjenester
Ordinære boliger med personalbase

Enheter: 121

Pris per:  864’ kr

Andel av kostnad 33 %

Total kostnad 

104,5 mill.

*Kostnadene er ført på andre tinn i innsatstrappen

► Omsorgsboliger

► Raufosstun - 25 boenheter, (voksne/eldre)

► Korterud - 13 boenheter, (voksne/eldre)

► Sundskogvegen - 14 boenheter, (voksne/eldre)

► Gimletun - 16 boenheter, (voksne/eldre med demensdiagnose)

► Gimlevegen - 16 boenheter, (voksne/eldre med demensdiagnose)

► Eventyrveien - 6 leiligheter, (unge voksne/eldre med psykisk lidelse)

► Barn og unge og voksne/eldre med psykisk utviklingshemming

► Elvesvingen - 5 boenheter

► Ytterskogveien - 5 boenheter

► Tyttebærstien - 5 boenheter

► Omsorgsbolig for unge funksjonshemmede – 8 boenheter under 
planlegging
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10 Bolig med mulighet for døgntjenester
Ordinære boliger med personalbase

► Samlokaliserte boliger for 
brukere som har behov for 
heldøgns omsorg.

► Støtter opp under den enkeltes 
evne til mestring og 
selvhjulpenhet

► Bidra til god helse og 
livskvalitet for at den enkelte kan 
mestre livet i eget hjem

► Gi ambulante tjenester der 
bruker bor

► Kunne gi spesialkompetanse ut 
fra funksjonsnivå og behov

► Bo i egen tilrettelagt bolig lengst 
mulig
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Trinn 11 Institusjon
Langtidsplasser 

► Gimle sykehjem 25 langtidsplasser

► 14 skjermede plasser

► 11 ordinære plasser

► Nytt sykehjem under planlegging (2025)

Plasser: 25

Pris per: 1 232’ kr

Andel av kostnad 9,7 %

Total kostnad 

30,8 mill. kr
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11 Institusjon 
Langtidsplasser 

► Heldøgns omsorg for pasienter med behov 

for omfattende helse - og omsorgstjenester

► Ivaretas behov for pleie, medisinsk 

oppfølging og behandling

► Ivareta innbyggere som ikke er i stand til å 

bo i eget hjem til tross for hjelpetiltak
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Trinn 12 Spesialbolig og –institusjon 
Forsterkede plasser og barnebolig 

► Barneboliger

► Forsterke boliger med forhøyet bemanning

► Kjøp av institusjonsplasser eksterne aktører

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen

Plasser: 9

Pris per: 3 323’ kr

Andel av kostnad 9,5 %

Total kostnad 

29,9 mill. kr
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12 Spesialbolig og –institusjon
Forsterkede plasser og barnebolig 

► Tjenester til brukere som trenger stor 
grad av spesialiserte tilbud og 
spisset fagkompetanse

► Ivareta brukere med sammensatte 
lidelser og omfattende behov for tjenester

► Rett tjeneste uavhengig av privat eller 
kommunalt tilbud.
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Kvalitetssikring av økonomisk fordeling 
av innsatstrappen

Kvalitetssikring av dagens ressursbruk basert på 
regnskapsfordelingen for 2020 og unike brukere 

per juni 2021
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Kostnadsprofil for Vestre Toten basert på regnskap 2020

Innbyggere: 13 427

Total kostnad 

316 mill. kr

i 2020
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Fordeling av ressursbruk per trinn og målgruppe, regnskap 2020
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Kostnad per tjenestemottaker/plass per trinn (Enhetskostnad)

Arbeidsgiveravgiftsone AGA sone 1

Tjenester uten reisetid

Dag/kveld per time 566               

Natt per time 528               

Stasjonær Dag/kveld/natt per time 581               

Kontor/base Dag/kveld per time 477               

Dag/kveld per time 437               

Natt per time 474               

Dag/kveld per time 470               

Natt per time 504               

Dag/kveld per time 378               

Natt per time 464               

Per time 247               

Bemanningsfaktor 1,0 - per time 251               

Bemanningsfaktor 0,8 - per time 209               

Bemanningsfaktor 0,5 - per time 144               

Bemanningsfaktor 0,3 - per time 100               

Bemanningsfaktor 0,1 - per time 58                 

Per time 285               

Kommunens plass per år 1 108 663      

Kjøp av plass per år 1 140 740      

Kommunens plass per år 1 146 940      

Kjøp av plass per år 1 179 016      

Kommunens plass per år 879 367         

Kjøp av plass per år 911 444         

Kommunens plass per år 713 637         

Kjøp av plass per år 745 712         

Kommunens plass per år 959 621         

Kjøp av plass per år 991 696         

Kommunens plass per år 1 206 735      

Kjøp av plass per år 1 238 813      

Ekstrabemanning i institusjon Dag/kveld/natt per time 581               

Utskrivningsklare passienter fra sykehus Per døgn 4 885             

Tjenester med reisetid - Reisetidsgruppe 1

Dag/kveld per time 764

Natt per time 1076

Dag/kveld per time 521

Natt per time 954

Dag/kveld per time 578

Natt per time 1033

Bemanningsfaktor 1,0 - per time 478

Bemanningsfaktor 0,8 - per time 401

Bemanningsfaktor 0,5 - per time 286

Bemanningsfaktor 0,3 - per time 209

Bemanningsfaktor 0,1 - per time 132

Dag- aktivitetstilbud

Helsetjenester Ambulerende

Praktisk bistand - 

daglig gjøremål
Ambulerende

Praktisk bistand - 

opplæring
Ambulerende

Helsetjenester

Boliger

Praktisk bistand - 

daglig gjøremål
Boliger

Langtidsplass i institusjon - forsterket

Praktisk bistand - 

opplæring
Boliger

Brukerstyrt personlig assistent

Omsorgsstønad

Støttekontakt/støttekontakt i grupper

Avlastning utenfor institusjon

Tidsbegrenset opphold - rehabilitering og 

behandling/utredning

Tidsbegrenset opphold - annet og avlastning

Langtidsplass i institusjon - ordinær plass

Langtidsplass i institusjon - aldershjemsplass

Langtidsplass i institusjon - 

skjermet/tilrettelagt
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Vurdere å innføre bruk av en ressurskalkulator ved tildeling, gjennomføring 
og revurdering av vedtak for å kunne sikre best mulig ressursbruk

► Agenda Kaupang 
anbefaler å innføre 
bruk av en 
ressurskalkulator 
ved tildeling, 
gjennomføring og 
revurdering av 
vedtak for å kunne 
sikre best mulig 
ressursbruk

► Agenda Kaupang 
har utviklet dette 
verktøyet basert på 
enhetsprisene i 
forsøket med statlig 
finansiering av 
omsorgstjenester
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Drøfte strategiske innspill og behovet for 
utvikling fram til 2024
▪ Hva skal vi satse på hvert trinn og tjenestenivå og hvordan 

skal vi gjøre det? (Hvilke tjenester bør styrkes/kan reduseres, 

hvilke gevinster skal dette gi, hvordan skal dette finansieres)

▪ Hvordan sikre best mulig kopling mellom innsatstrappen og 

den reviderte strategiske planen?
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Dag 2 – 12. februar 
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Dag 3 – 8. april
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1. Synliggjøre hva vi har fått til.

Mål for 2022- 2024
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Mål i 2024 for å videreutvikle innsatstrappen 

►Veksten i tjenestebehovet skal møtes med større 

satsning på trinnene 1, 2, 3 

►Et mer differensiert botilbud. Heldøgnsbemannede 

botilbud samles 

►Forebygging og tidlig tverrfaglig innsats

►Utvikle ambulerende tjenester

►Å utnytte digitale løsninger og velferdsteknologi i 

tjenesteytingen er et viktig mål for både kvalitet, 

ressursutnyttelse og økt selvstendighet for den enkelte

Utviklingsprosjekt helhetlig innsatstrapp i Vestre Toten 2021



Agenda Kaupang anbefaler Vestre Toten å utvikle en tilsvarende strategi
basert på «minste inngripen» på individnivå

Verdighet og livskvalitet – ”det er godt å klare selv” Overordnet mål: 

► Helse- og omsorgstjenesten 

skal bidra til at innbyggerne 

mestrer eget liv 

Strategiske innsatsområder: 

1) Forebygging og tidlig innsats 

2) Legge til rette for at innbyggerne 

skal bo lengst mulig i eget hjem 

3) Utvikle samarbeid med 

pårørende, frivillige og næringsliv

4) Riktig kompetanse og god ledelse 

i tjenesten 

5) Nye boformer og botilbud i takt 
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Overføring til drift
▪ Hva skal det bety å være en profesjonell saksbehandler opp mot 

tjenesten? Bruk av innsatstrappen og ressurskalkulatoren ved tildeling

▪ Kommunikasjonsstrategi: Ferdigstillelse av presentasjonen av 

innsatstrappen – hvem gjør hva?

▪ Politisk forankring og forankring i brukerrådene

▪ Videre redaktøransvar for den helhetlige innsatstrappen,                             

kopling til årshjul – revidering trappen
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Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.

► Oppsummering fra utviklingssamling fysisk/digital nr. 4 – 9. 

juni kl. 09-15 i Vestre Toten kommune

Prosjekt utvikling av en «helhetlig innsatstrapp»
for helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten


