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Forord

Denne rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang for Vestre Toten kommune. Formålet med utredningen er å fremskaffe et godt 
grunnlag for beslutninger om utvikling og omstilling av helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune og å bidra til at 
kommunen er i stand til å møte endringene i samfunnet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. 

Primærkontakt for Agenda Kaupang har vært omsorgssjef og helsesjef i Vestre Toten kommune, Trine Kløvrud og Bjørnar Eidsvik.

Kartleggingen ble gjennomført i perioden fra juni til august 2020. Vår gjennomgang beskriver situasjonen per august/september 
2020, og endringer etter dette vil ikke fremgå. Det er viktig at rapporten leses i sin helhet, slik at enkeltfunn ikke tas ut av sin 
sammenheng.

Gjennom prosjektperioden har Agenda Kaupang hatt dialog og jevnlige møter med ledere og tillitsvalgte i helse- og 
omsorgstjenesten. Konklusjonene og anbefalingene i denne rapporten er Agenda Kaupangs egne.

Fra Agenda Kaupangs side er arbeidet utført av Rune Holbæk (prosjektleder), Einar Stephan og Astrid Nesland.

Agenda Kaupang har møtt engasjerte og dyktige fagfolk i arbeidet, og vil gjerne takke Vestre Toten kommune for et givende oppdrag 
og et konstruktivt samarbeid i prosjektperioden.

Oslo, 20. november 2020
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Innhold rapport

Analyser og sentrale funn

Vurderinger og anbefalinger til 
videre utvikling

Bakgrunn, formål og 
oppsummering av anbefalte 
innsatsområder

1

2

3

Anbefaling ny organisering av 
helse- og omsorgstjenestene4

• Anbefalte innsatsområder
• Mulige økonomiske besparelser
• Framtidig utvikling av heldøgns tilbudet – dimensjonering og lokalisering 

Tydeliggjøring av tildeling- og koordineringsfunksjonen
• Utforske og ta i bruk teknologi, for å oppnå smartere helsetjenester

• Overordnede analyser av økonomi og kvalitet
• Demografisk utvikling og framtidige behov
• Resultater fra spørreundersøkelsen
• Nåsituasjonsbeskrivelse og tjenesteanalyse for helsetjenesten 
• Nåsituasjonsbeskrivelse og tjenesteanalyse for omsorgstjenesten

• Bakgrunn for utredningen
• Formål
• Prosjektplan og metodikk
• Dagens organisering
• Oppsummering av anbefalte innsatsområder

• Mål for ny organisering av helse- og omsorgstjenestene
• Ny organisasjonsmodell med sentrale forutsetninger
• Prinsipper for ny organisering: Kompetanse og ledelse lønner seg
• Tiltak for å sikre ønskede effekter

4

Vedlegg: Detaljerte analyser5
• Overordnede analyser av økonomi og kvalitet; KOSTRA, SSB, 

Kommunebarometeret, Folkehelsebarometeret, Kommunalt pasient- og 
brukerregister

• Analyse av brukergruppene innen pleie og omsorg og av ressursbruken til 
diagnose og behandling



► Etter mange år med positive regnskapsresultater, inndekning av tidligere års 
underskudd og derigjennom styrking av egenkapital og fond har den økonomiske 
situasjonen seg i Vestre Toten forbedret seg. 

► Kommuneøkonomien er fortsatt stram. Vestre Toten kommune har lavere 
inntekter enn en gjennomsnittskommune. Det gjør at kommunen har mindre 
ressurser til å håndtere de kommunale oppgavene med. 

► Samtidig har kommunens gjeld økt. Økt lånegjeld medfører at kommunen må 
benytte mer av sine inntekter til å betjene gjeld/renter. 

► Nye oppgaver, økte/endrede forventinger fra innbyggerne og endringer i 
demografien vil som i mange andre kommuner stille nye og endrede krav til 
kommunen. Dette medfører at kommunen må yte kostnadseffektive tjenester. 

1.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for prosjektet
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► Formålet med utredningen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om 
utvikling og omstilling av helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune 
og å bidra til at kommunen er i stand til å møte endringene i samfunnet på en 
fremtidsrettet og bærekraftig måte. 

► Utredningen skal gi anbefalinger for organisering og sammensetning av 
tjenestene som bidrar til at både den enkelte innbygger, definerte målgrupper og 
lokalsamfunnet generelt får dekket sitt tjenestebehov med rett kompetanse og 
tilstrekkelig kvalitet. 

► Utredningen skal gi konkrete anbefalinger for økonomisk omstilling.

► NAV, barnevern og detaljert gjennomgang av Miljøarbeidertjenesten er ikke 
inkludert i denne utredningen

1.1 Bakgrunn og formål Formål og krav til resultat
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1.2 Prosjektplan og metodikk Framdriftsplan og metodikk

► Framdriftsplanen er tilpasset corona-epidemien 
og utsatt noe ihht. opprinnelig prosjektplan

► Oppstartsmøte 19. juni kl. 10-12:30

► Kartleggingsintervjuer 24. og 26. juni alternativt 
uke 32 i august

► Arbeidsmøter om detaljerte analyser av regnskap 
med fordeling på brukergrupper innen pleie og 
omsorg og av behandlings-utgifter (funksjon 241) 
– 11. august kl. 10-13 og kl. 14-15:30

► Befaring på aktuelle tjenestesteder 27. august

► Prosjektmøte nr. 2 27. august kl. 12-14:30 og 
infomøter for alle ansatte kl. 15-16

► Prosjektmøte nr. 3 10. september kl. 12-15:30: 
Tiltaksutvikling

► Møte nr. 4 29. september kl. 12-15:30 –
kvalitetssikring av foreløpig rapport

► Endelig rapport ferdigstilt i løpet av uke 47
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►Det er gjennomført korte befaringer 
ved kommunens lokaliteter, som 
sykehjem, dagsenter og boliger

►Ved befaringene ble det lagt vekt på å 
observere bygningsmessige rammer 
da disse legger sterke føringer for 
driften. Strukturkostnader kan være en 
viktig forklaringsfaktor for forskjeller i 
utgiftsnivået mellom kommuner

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020

1.2 Prosjektplan og metodikk Befaring på ulike lokasjoner

8



1.3 Dagens organisering Dagens organisering av helse- og omsorgstjenesten
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► Det anbefales ikke å redusere 
ressursrammen til helse- og 
omsorgstjenestene i Vestre 
Toten, men å utnytte 
effektiviseringspotensialet til å 
investere i utvikling som gjør at 
tjenesten kan «vokse smartere»

► Agenda Kaupang anbefaler at  
Vestre Toten kommune satser 
på følgende 12 innsatsområder 
de neste 4 årene for å vokse 
smartere

► Helse- og omsorgstjenestene 
kan ikke løse utfordringene 
framover alene og flere av 
innsatsområdene peker på 
andre kommunalområder som 
viktige bidragsytere 

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020

1.4 Oppsummering 
innsatsområder

Anbefalte innsatsområder
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Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020

1.4 Oppsummering 
innsatsområder

Agenda Kaupangs anbefaling til hovedtiltak
i økonomiplanperioden 2021-2024

11

1. «Helse og mestring vokser smartere» 
2. Helhetlig tjenesteforvaltning
3. Heldøgns omsorg
4. Nye boformer
5. Tverrfaglig ambulerende tjenester

Sentrale stikkord
Tiltak 1: Ny felles organisering av helse og omsorg, 
digitalisering - utnytte stordriftsfordeler og synergier av 
fellesskapsløsninger – kompetansestyring – heltidskultur 
- utnytte helsefellesskap og helseklyngen i Innlandet til 
samskaping, samhandling og idéutveksling 

Tiltak 2: Videreutvikle en robust forvaltningsenhet -
profesjonalisere tildeling – tverrfaglig og rask  
ressurskartlegging - utvikling av en «helhetlig 
innsatstrapp» - helhetlige og koordinerte pasientforløp

Tiltak 3: Redusere dekningsgraden på heldøgns 
omsorgsboliger – økt aktivitetstilbud til hjemmeboende –
effektivisering av drift – samordne natt-tjenester – digitalt 
tilsyn – annen relevant velferdsteknologi

Tiltak 4: Hindre press – Serviceboliger med og uten 
bemanning i regionsentrene – dialog med utbyggere

Tiltak 5: Ambulerende tjenester innen alle relevante 
områder – mer fleksibel tjenesteyting for å møte 
brukernes behov inkl. avlastningsordninger



2.1 Overordnede analyser av 
økonomi og kvalitet

KOSTRA, SSB, Kommunebarometeret, 
Folkehelsebarometeret, Kommunalt pasient- og 
brukerregister
– se vedlegg til rapport for ytterligere analyser
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2.1 Overordnede analyser Sammenlikningskommunene i analysen
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2.1 Overordnede analyser Netto driftsutgifter før korreksjon for ulike 
behov er 63.977 kr per innbygger



De teoretiske innsparingsmulighetene basert på regnskap 2019, viser at det er lite å 
hente på pleie- og omsorgsområdet, mens det er mye å hente på oppvekstfeltet

► Analysen viser at 
Vestre Toten driver 
veldig effektiv 
tjenesteproduksjon 
samlet sett når vi 
korrigerer for 
utgiftsbehovet til 
kommunen

► Dersom Vestre 
Toten skulle drevet 
som gjennomsnittet 
av kommunene i 
kommunegruppe 7, 
måtte kommunen 
brukt 60,5 mill. kr 
mer i 2019

► De oransje-
markeringene viser 
de områdene hvor 
kommunen benytter 
mer penger enn 
sammenlignings-
kommunene
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2.2 Demografisk utvikling og framtidige behov
- en av hovedutfordringene for Vestre Toten

MMMM-alternativet til SSB, oppdaterte tall 
august 2020 
– se vedlegg til rapport for ytterligere analyser

16



Noe færre skolebarn og unge fra dag 1 og svakt synkende andel av 
befolkningen i yrkesaktiv alder i perioden fram til 2045

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 17



Voksende antall innbyggere i de eldste aldersgruppene fra dag 1 og det gir økt 
press på hjemmebaserte tjenester som har sin største målgruppe i alderen 67-79 år

Antall eldre i K-3443 Vestre Toten
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Hjemmetjenestemottakere i dag

430                                        17 % 430 437  451 460 470 482 488 497 505 511 521 531 539 549 562 573 586 597 608 621 630 642 
-  7     21   30   40   52   58   67   75   81   91   101 109 119 132 143 156 167 178 191 200 212 

Utregning av antall plasser nødvendig = nullalternativet

Endret antall mottakere 

Dekningsgrad hjemmetjenester 67+

Utredning av Helse- og 
omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020
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Nærmere 460 personer med demensdiagnoser i Vestre Toten i 2040 vil 
utfordre både kapasitet og sammensetningen på tjenestetilbudet 

Figuren under viser Agenda Kaupang sine beregninger av forekomsten av personer med demens i dag og fremover 
for Vestre Toten kommune basert på forskningsstudier (Prince m.fl. 2013.) Framskrivning basert på SSB 
middelverdier per august 2020)

Kilde: Prince m.fl. fra 2013

 Andel personer med demens 
Aldersgruppe Lancet 2005 Rotterdam-studien Prince 2013 
60–64 år 0,9  1,6 
65–69 år 1,5 0,9 2,6 
70–74 år 3,6 2,1 4,3 
75–79 år 6,0 6,1 7,4 
80–84 år 12,2 17,6 12,9 
Over 85 år 24,8   
85–89 år  31,7 21,7 
Over 90 år  40,7 43,1 

 Utredning av Helse- og 
omsorgstjenestene i Vestre 

Toten 2020 19



Utfordringsbildet både i Vestre Toten og nasjonalt – vil kreve nye 
arbeidsformer

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 20



Vestre Toten har flere store folkehelseutfordringer
34 utvalgte indikatorer fra Folkehelsebarometeret 2020
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2.3 Resultater fra spørreundersøkelsen
Resultatene fra 20 intervjuer og over 50 informanter 
– gjennomført på Teams i juni/august 2020
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2.3 Resultater 
spørreundersøkelsen

Oppsummeringen av kartleggingsintervjuene

Vet ikke Spredning

1 2 3 4 5 6

1 …helse og omsorgstjenestene er organisert slik av behovene hos brukerne 
ivaretas på en god og ressurseffektiv måte.

3 0 13 19 6 0 2

2 …det er god avklaring mellom ulike tjenesteområder innen helse og 
omsorgstjenestene, dvs avklaring om hvem som har ansvar for hva

1 2 13 16 9 0 1

3
…..at man har riktig bruker på riktig nivå i tjenestetrappen

0 2 14 14 6 1 5

4 …kommunen har tilstrekkelig kapasitet på de laveste trinnene i tjenestetrappen 
for å unngå/utsette behovet for mer ressurskrevende tjenester

6 5 15 10 3 0 5

5 … at helsestasjonstjenesten er organisert slik at man utnytter ressursene mest 
mulig effektivt

0 0 2 7 1 0 30

6 … at fysio- og ergoterapitjenesten er organisert slik at man utnytter ressursene 
mest mulig effektivt

1 1 10 7 3 1 20

7 … at legetjenesten i kommunen er organisert slik at man utnytter ressursene 
mest mulig effektivt

3 1 8 6 3 0 20

8 … at kommunen har lagt til rette for et godt samarbeid med frivillige og 
pårørende?

2 3 11 12 8 0 7

9 …at kommunen har en helhetlig boligpolitikk som gjør at folk kan klare seg selv 
lengst mulig i egen bolig 

0 4 8 11 7 1 12

10 …kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmebaserte 
tjenester for å kunne ta pasient rett hjem fra spesialisthelsetjenesten? 

1 1 13 10 8 0 10

Påstander (i hvor stor grad opplever du at…) 
(sett 1 i cellen som er aktuell)

Svært liten grad Svært stor grad
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2.3 Resultater 
spørreundersøkelsen

Oppsummeringen av kartleggingsintervjuene

Vet ikke Spredning

1 2 3 4 5 6

11 …kommunen har tilstrekkelig kapasitet og tilgang på ulike aktivitetstilbud til ulike 
brukergrupper? 

2 3 11 13 5 1 7

12 … boliger med stedlig bemanning, er organisert slik at man utnytter ressursene 
effektivt

1 4 13 4 7 0 14

13 … at sykehjemstjenesten er organisert slik at man utnytter ressursene mest 
mulig effektivt

0 2 7 13 6 1 15

16 …samarbeidet rundt vedtak fungerer godt. Oppgaver er avklart og følges opp i 
praksis.

2 2 20 12 1 0 7

17 …kommunens saksbehandling innen pleie og omsorg er av høy kvalitet 
(kartleggingsfase, utforming av tjenestetilbud i tråd med lovverk, formalkrav mv)

0 4 17 6 7 0 10

18 …enheten min har utfordringer med å rekruttere og beholde ønsket 
kompetanse.

8 5 9 8 6 5 2

19
…jeg opplever å ha god økonomistyring i avdelingen/driftsenheten

0 0 1 3 4 5 0

20 ….at leder har god tilgang på relevante støttetjenester for å ivareta rollen som 
leder og sikre nødvendig utvikling av tjenestene?

1 2 7 8 11 6 5

21 … kommunen har tilgang på relevante styringsdata, og bruker disse 
systematisk for å styre og utvikle tjenestene

0 1 5 16 7 4 11

22 ...at kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi og digitalisering som 
understøtter arbeidsprosesser og øker innbyggernes mulighet til å ta ansvar for 
egen livssituasjon.

0 9 16 7 4 1 7

23 ...at avdelingen (eller ansatte) har tilstrekkelig digital kompetanse til å ta i bruk 
ny teknologi i forbedring/effektivisering av tjenester eller arbeidsprosesser? 0 5 14 12 4 2 4

Påstander (i hvor stor grad opplever du at…) 
(sett 1 i cellen som er aktuell)

Svært liten grad Svært stor grad
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2.3 Resultater 
spørreundersøkelsen

Oppsummeringen av kartleggingsintervjuene

► …kommunen har tilstrekkelig kapasitet på de laveste 
trinnene i tjenestetrappen for å unngå/utsette behovet for 
mer ressurskrevende tjenester

► … at fysio- og ergoterapitjenesten er organisert slik at 
man utnytter ressursene mest mulig effektivt

► … at legetjenesten i kommunen er organisert slik at man 
utnytter ressursene mest mulig effektivt

► …at kommunen har en helhetlig boligpolitikk som gjør at 
folk kan klare seg selv lengst mulig i egen bolig 

► … boliger med stedlig bemanning, er organisert slik at 
man utnytter ressursene effektivt

► … at sykehjemstjenesten er organisert slik at man utnytter 
ressursene mest mulig effektivt

► …samarbeidet rundt vedtak fungerer godt nok. Oppgaver 
er ikke avklart og følges opp i praksis

► …kommunens saksbehandling innen pleie og omsorg er 
av høy kvalitet (kartleggingsfase, utforming av 
tjenestetilbud i tråd med lovverk, formalkrav mv)

► …enheten min har utfordringer med å rekruttere og 
beholde ønsket kompetanse

► ...at kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi og 
digitalisering som understøtter arbeidsprosesser og øker 
innbyggernes mulighet til å ta ansvar for egen 
livssituasjon.

► ...at avdelingen (eller ansatte) har tilstrekkelig digital 
kompetanse til å ta i bruk ny teknologi i 
forbedring/effektivisering av tjenester eller 
arbeidsprosesser?

Noen områder som får veldig blandet skår

► …helse og omsorgstjenestene er organisert slik av 
behovene hos brukerne ivaretas på en god og 
ressurseffektiv måte.

► … at kommunen har lagt til rette for et godt samarbeid 
med frivillige og pårørende?

► …kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 
hjemmebaserte tjenester for å kunne ta pasient rett 
hjem fra spesialisthelsetjenesten? 

► …kommunen har tilstrekkelig kapasitet og tilgang på 
ulike aktivitetstilbud til ulike brukergrupper?
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2.3 Resultater 
spørreundersøkelsen

Fire tiltaksområder som informantene mener 
kommunen ikke er godt nok i gang med

► Kartleggingen viser at det er fire tiltaksområder som informantene mener kommunen ikke er 
godt i gang med (= flere som svarer 1-3 enn som svarer 4-6):

► Tidlig og tverrfaglig innsats

► Samskaping med innbyggere/pårørende/frivillige

► Ny teknologi og smartere helsetjenester

► Kompetanse og heltidskultur

Vet ikke Spredning
1 2 3 4 5 6

1 Behovskartlegging og koordinerte tjenester (inkl. saksbehandling) 0 6 11 12 8 0 7
2 Tidlig og tverrfaglig innsats 0 5 14 12 4 0 6
3 Godt å leve i eget hjem (trygghet/mestring ved å bo i egen leid/eid bolig) 0 0 1 7 3 0 2
4 Samskaping med innbyggere/pårørende/frivillige 0 5 14 13 1 0 11
5 Helhetlig tjenestetrapp/mestringstrapp 2 1 12 10 6 0 9
6 Innovasjonskultur 1 5 11 14 6 0 7
7 Bærekraftig økonomi 0 7 7 15 5 0 10
8 Ny teknologi og smartere helsetjenester 4 4 15 13 3 0 5
9 Boliger og institusjon med personalbase 0 1 8 10 7 1 17

10 Kompetanse og heltidskultur 1 4 15 13 3 0 7

I hvor stor grad vurderer du at Vestre Toten kommune er godt i gang med 
konkrete tiltak innenfor følgende områder

Svært liten grad Svært stor grad



2.4 Helsetjenesten
Nåsituasjonsbeskrivelse og tjenesteanalyse
Analyse diagnose, behandling, rehabilitering/ 
habilitering (232, 233 og 241)
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Helse, 241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 

► Behovet for helsetjenester i Vestre 
Toten er beregnet til 101,7 % av 
landsgjennomsnittet per innbygger. 

► Netto driftsutgifter i tjenesten var 
26,6 mill. kroner i 2019. Dette 
utgjør 2.711 kroner per innbygger 
etter korreksjoner.

► Utgiftsnivået i Vestre Toten er totalt 
sett noe lavere enn i 
kommunegruppen. 

► Helsetjenester består av KOSTRA-
funksjonene

► 232 Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

► 233 Annet forebyggende 
helsearbeid

► 241 Diagnose, behandling og 
rehabilitering
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Høyere utgifter til 241 diagnose behandling og rehabilitering enn 
kommunegruppen

► Diagnose, behandling og 
rehabilitering/habilitering består av

► Fastlegeordningen

► Legevakt

► Fysioterapi i kommunal regi

► Fysioterapi med driftstilskudd

► Hjelpemiddelformidling

► Norsk pasientskadeerstatning
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Utgifter til 232 helsestasjon og skolehelsetjeneste er lavere enn 
kommunegruppen

► Utgiftene til helsestasjon og 
skolehelsetjeneste har variert stort 
de siste årene. 
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Utgifter til 233 annet forebyggende helsearbeid er noe lavere enn 
kommunegruppen

► Annet forebyggende helsearbeid enn 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste: 

► Miljørettet helsevern, 
bedriftshelsetjeneste og annet 
forebyggende arbeid etter helse- og 
omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven 
§ 8. 

► Programmer/kontroller (screening), 
teknisk/hygienisk personell, 
opplysning/kampanjer. 

► Helsestasjon for eldre 

► Helsestasjon for innvandrere 

► Frisklivssentraler 
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Analyse av ressurser benyttet til diagnose, behandling, re-/habilitering

▪ I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter over ulike 
kommuners prioritering av ressurser til diagnose, behandling, rehabilitering/habilitering og 
andre områder knyttet til KOSTRA funksjon 241 basert på regnskap for 2019. En slik 
detaljert inndeling av denne funksjonen for Vestre Toten finnes ikke i den nasjonale 
rapporteringen.

▪ I analysen vår er utgifter på funksjon 241 fordelt mellom fastleger, legevakt,                   
fysioterapi/ergoterapi og psykiatri/annet. 

▪ For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i kommunen,  har vi 
foretatt en enkel sammenligning med kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har 
gjennomført tilsvarende datainnsamling. 

▪ Snittet av 17 utvalgte kommuner består av Kongsberg, Bamble, Nes, Asker, Røyken, 
Hurum, Førde, Gaular, Naustdal, Jølster, Ski, Oppegård, Aurskog-Høland, Grimstad, 
Dovre, Eidsvoll, Sortland og Tromsø.

▪ Formålet med analysene er å legge grunnlaget for mer treffsikre tiltak på delområder med 
høyt ressursbruk sammenlignet med andre kommuner og få en bedre innsikt i 
tjenestene/innsatstrappen og prioriteringer innenfor helsetjenestene i kommunen.

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 32



Vestre Toten har utgifter til behandling, rehabilitering og habilitering 
under forventet nivå

► Vestre Totens utgifter til 241 
ligger under trendlinjen når 
man sammenlikner med 
kommuner med likt 
innbyggertall

► Kostrafunksjon 241 diagnose, 
behandling og rehabilitering/ 
habilitering består av

► Fastlegeordningen

► Legevakt

► Fysioterapi i kommunal 
regi

► Fysioterapi med 
driftstilskudd

► Hjelpemiddelformidling

► Norsk 
pasientskadeerstatning
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Utgifter til 241 fordelt på forskjellige typer tjenester

► Fordelingen viser at Vestre Toten 
bruker mer til fastleger med 838 
kroner per innbygger sammenliknet 
med kommuner Agenda Kaupang har 
fordelt utgiftene i

► Legevakt er rimelig driftet i Vestre 
Toten

► Fysioterapi ligger på et høyt nivå

► Kategorien «Annet» er svært rimelig

Vestre
Toten

Aurskog-
Høland Rømskog Kongsberg Bamble Nes (Ak.) Oppegård Grimstad

Snitt 20
utvalgte

kommuner
 Annet 82 200 86 172 176 139 -2 40 161
 Fysio 722 486 244 726 635 913 727 664 600
 Legevakt 326 817 649 771 364 523 332 329 461
 Fastleger 838 539 551 512 1 181 484 658 614 712
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Behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger  funksjon 
241 behandling
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Legetjenesten totalt er på forventet nivå i forhold til folketallet
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Fysio- og ergoterapitjenester ligger høyere enn forventet nivå
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2.4 Helsetjenesten
Nåsituasjonsbeskrivelse og tjenesteanalyse

37



► 58 årsverk totalt inkludert 
legetjenesten og 
avtalefysioterapeuter

► Regnskap 2019 til KOSTRA-
funksjonene 232, 233 og 
241: 37,1 mill. kroner (inkl. 
kjøp og avskrivninger)

► Barnevernstjenesten er ikke 
en del av gjennomgangen
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2.4 Helsetjenesten -
tjenesteanalyse Dagens organisering av helsetjenesten
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2.4 Helsetjenesten -
tjenesteanalyse Kartlegging av heltidskultur

► Helsetjenesten er 
preget av en 
heltidskultur med 
høy 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 
og høy andel i 
100% stilling

Vestre Toten - overordnet kartlegging per 30.06.2020 for HELSE Felles/ledelse/stab
51100 -

legetjenestene

51110 - helsestasjon 

og 

skolehelsetjenesten

51120 - fysio og 

ergoterapitjenesten

Pasientgruppe - kort beskrivelse (f.eks. langtid demens)  Alle innbyggere
Innbyggere 0-19 år + 

foreldre / foresatte
Alle innbyggere

Antall årsverk til ledelse i enheten 1                    (helsesjef)
0,6 

(kommuneoverlegen)
1,0 0,6

Har alle ledere i enheten ansvar for både penger, fag og 
folk? (JA/NEI) Ja Nei Ja Ja

Har leder ansvar for ansatte i turnus? (JA/NEI) Nei Nei Nei Nei

Antall personer ansatt i enheten per 30.06.2020 (inkl. ledere) 1 17 16 10

Antall vakante stillinger per 30.06.2020 0 6 3 1

Antall vakante årsverk per 30.06.2020 0,0 6,0 3,0 1,2

Antall årsverk ansatt i enheten per 30.06.2020 (inkl. ledere) 1,0 1,7 13,8 8,7

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse inkl. vakante stillinger/årsverk 100 % 33 % 88 % 90 %

Antall personer i 100 % stilling per 30.06.2020 1 1 9 9

Andel ansatte i 100 % stilling 100 % 4 % 47 % 82 %



Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 40

2.4 Helsetjenesten -
tjenesteanalyse Kartlegging av økonomi og sykefravær

► Av tjenestene under helse er det kun Legetjenestene (51100) som har hatt merforbruk sammenliknet med budsjett i 2019. 
Merforbruket skyldes rekrutteringsvansker og medfølgende behov for innleie av vikarer 

► Etter fullgått første halvår hadde tjenestene brukt 56 % av årsbudsjettet fordelt på: Felles/ledelse/stab 46 %, Legetjenestene 
60 %, Helsestasjon og skolehelsetjenesten 64 % og Fysio- og ergoterapitjenesten 44 %. Den spesielle pandemisituasjonen 
kan ha bidratt til merforbruk i disse tjenestene. 

Vestre Toten - overordnet kartlegging per 30.06.2020 for HELSE Felles/ledelse/stab
51100 -

legetjenestene

51110 - helsestasjon 

og 

skolehelsetjenesten

51120 - fysio og 

ergoterapitjenesten

Regnskap for 2019                        1 044 000 19 235 879 7 274 453 9 614 200 

Budsjett for 2019                        1 073 151 16 456 000 7 463 000 9 801 000 

Regnskap per. 30.06.2020                           486 534 10 425 248 4 656 878 4 656 878 

Opprinnelig budsjett for 2020 pr 30.06.2020                        1 049 000 17 307 000 7 243 000 10 579 000 

Totalt sykefravær i 2019 (i prosent) 0,00 % 1,10 % 6,40 % 2,60 %

Totalt korttidsfravær i 2019 <16 dager  (i prosent) 0,00 % 0,80 % 0,60 % 1,30 %

Totalt langtidsfravær i 2019 >16 dager (i prosent) 0,00 % 0,30 % 5,80 % 1,30 %

Totalt sykefravær i 2020 (i prosent) (per. 1.august) 0,70 % 4,30 % 9,70 % 9,40 %

Totalt korttidsfravær i 2020 <16 dager  (i prosent) 0,70 % 1,10 % 0,80 % 1,50 %

Totalt langtidsfravær i 2020 >16 dager (i prosent) 0,00 % 3,20 % 8,90 % 7,90 %

Hva er målsetningen for sykefravær i 2020? (i prosent) 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 %



Legetjenesten

► Legetjenesten er en av fire driftsenheter under 
helsesjefen

► Legetjenester er ledet av kommuneoverlege i 60 % 
stilling. Vestre Toten har delt kommunelege med 
Søndre Land.

► Legeressursene i kommunen fordeler seg slik:

► 0,4 årsverk Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

► 0,4 årsverk Annet forebyggende helsearbeid

► 13,8 årsverk Legetjenester/fastleger

► 1,4 årsverk legetjenester i institusjon

► 0,1 årsverk til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

► Det er 2,1 årsverk kommunalt ansatt leger og 
resterende er privatpraktiserende.

► Vestre Toten har interkommunal legevakt sammen 
med Gjøvik på kveld og nattestid. Legevakt på dagtid 
ivaretas av fastlegekontorene. 
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2.4 Legetjenesten -
tjenesteanalyse Tjenesteanalyse legetjenesten

Organisering

• Vestre Toten deler kommuneoverlege med 
Søndre Land.

• Kommuneoverlege er også enhetsleder.
• Legetjenesten er i stor grad organisert av 

privatpraktiserende leger. 
• Legetjenester i institusjon og helsestasjon ligger 

organisert under denne enheten.

Anbefalinger fra Agenda KaupangLegetjenestens utfordringer

• Det er først og fremst rekrutteringsutfordringene som 
må løses.

• Det hadde vært mer logisk om legetjenestene lå 
organisatorisk sammen med omsorgstjenestene. 

• Legetjenesten sitter med kompetanse på systemnivå 
som kan nyttiggjøres i tjenestene. 

• Man bør jakte på de gode løsningene for å gjøre 
tjenestene bedre og tenke mer strategisk. 

Kostnadsnivå

• Vestre Toten bruker mer til fastlegetjenesten enn 
budsjettert og mer enn forventet ut fra kommunens 
utgiftsbehov. 

• Dette skyldes bruk av innleie som konsekvens av 
rekrutteringsvansker. 

• Legevakt driftes rimelig. 

• Det har vært rekrutteringsutfordringer av 
privatpraktiserende fastleger i en tid og 
kommunen har måttet lyse ut 2-3 ganger før 
stillingene har blitt besatt. 

• Leger ønsker i større grad enn tidligere å være 
ansatt fremfor å ha driftsansvar og 
arbeidsgiveransvar for privatpraksis. 



Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

► Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en av fire 
driftsenheter under helsesjefen

► Det er til sammen 15,4 årsverk til helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste

► 8,3 årsverk helsesykepleiere

► 1,4 årsverk jordmødre

► 1,9 årsverk andre sykepleiere

► 0,4 årsverk leger

► 0,4 årsverk fysioterapeuter

► 3 årsverk annen helsefaglig utdanning

► Flere faggrupper er representert i personalet for å få 
bredere forståelse av problemstillinger og metodikk
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2.4 Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten

Tjenesteanalyse Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Organisering

• Organiseringen vurderes som god av enheten selv. 
• Flat struktur i kommunen fungerer godt for 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten
• Helseledermøtet trekkes fram som en god arena 

for utvikling og kollegastøtte
• Får ikke så godt til samhandlingen med omsorg 
• Innad i tjenesten er det klare mål for samhandling

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Utfordrende å få levert koordinert innsats i første 
fase av problemstillinger. Har drevet med prosjekt 
tidlig innsats.

• Savner merkantil støtte fra kommunens 
stabsfunksjoner

• Beredskapen under Corona-utbruddet ivaretas i 
stor grad av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 
og dette går utover eksisterende ansvarsområder 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten utfordringer

• Videreutvikle «Modellkommune-prosjektet», hvor alle 
tjenester var inne, vil være en god ide. 

• Dersom man ønsker å flytte legetjenesten og fysio-
/ergoterapitjenesten sammen med omsorg, er det mest 
naturlig at helsestasjon- og skolehelsetjenesten og 
barnevernet blir en del av en framtidig og helhetlig 
oppvekstsektor. Det blir viktig å avklare hvordan 
helsetjenester uten vedtak skal ivaretas ut til 
innbyggerne i forslag til ny modell

Kostnadsnivå

• Enheten holder budsjettene
• Utgifter til tjenestene er lavere enn kostragruppens 

utgiftsnivå
• Har en investeringstankegang når de iverksetter tiltak



Fysio- og ergoterapitjenesten 

► Fysio- og ergoterapitjenesten er en av fire 
driftsenheter under helsesjefen

► Tjenesten som er organisert i kommunen består 
av 1 årsverk hjelpemiddelkonsulent, 4 årsverk 
ergoterapeuter, 5,2 årsverk fysioterapeuter og 1 
årsverk Frisklivsveileder.

► Enheten skal gi tjenester til hele 
kommuneorganisasjonen og alle innbyggere 
innen hjelpemiddelformidling, terapi, 
helsefremmende og forebyggende arbeid. 

► I følge KOSTRA var det i 2019 til sammen 13,7 
årsverk fysioterapeut i Vestre Toten. 4,4 årsverk 
er kommunalt ansatt og 9,3 årsverk er 
privatpraktiserende.

► Det er 0,4 kommunalt ansatte årsverk til 
helsestasjon og skolehelsetjeneste

► Det er 1,5 kommunalt ansatte årsverk til annet 
forebyggende helsearbeid

► 11 årsverk er knyttet til behandling hvorav 1,7 er 
kommunalt ansatt

► 0,8 årsverk jobber med institusjonspasienter og er 
kommunalt ansatt
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2.4 Fysio- og 
ergoterapitjenesten Tjenesteanalyse Fysio- og ergoterapitjenesten

Organisering

Anbefalinger fra Agenda KaupangFysio- og ergoterapitjenestens utfordringer

• Faggruppen bør være representert i tjenestetildelingen og ambulant 
arbeid med faste navngitte ressurser

• Fysio- og ergoterapi bør komme inn som tjenester lenger ned i 
innsatstrappen og framtidig organisering av tjenesten må sikre dette. 

• Kan brukes som kompetansemiljø for barnehage og skole når det 
gjelder familier og barn i risikosonen for uhelse og utenforskap.

• Fysioterapeuter og ergoterapeuter bør involveres mer i vurdering av 
tiltak innen velferdsteknologi/hjelpemidler

• Fysio- og ergoterapitjenesten bør organiseres sammen med dagens 
omsorgstjenester under en felles leder 

• Kommunen bør jakte på de gode løsningene for å gjøre tjenestene 
bedre og tenke mer strategisk og være pådriver for tverrgående tiltak 

Kostnadsnivå
• Tjenesten selv synes organiseringen er ok og er redde for å bli 

usynlig i omsorgstjenestene. Spørreundersøkelsen viser at 
flertallet mener at fysio- og ergoterapitjenesten ikke er organisert 
slik at man utnytter ressursene mest mulig effektivt

• Det er viktig å være organisert i et fagmiljø i kontakt med sitt eget 
fag for å beholde og utvikle faglig kompetanse. 

• Tror det er lite hensiktsmessig om tjenesten splittes opp under 
andre fagledere. 

• Samhandling med andre faggrupper handler om gode møtefora, 
gode rutiner for samhandling og forventningsavklaringer. 

• Fysio- og ergoterapienheten har levert tjenester innenfor budsjett.
• Kommunen bruker mye penger til fysio- og ergoterapitjeneste og har 

høy andel privatpraktiserende som får tilskudd fra kommunen. 

• Faggruppen ikke godt nok representert i tjenestetildelingen og 
ambulant arbeid i omsorgstjenesten

• Fysio- og ergoterapi må i sterkere grad komme inn som 
tjenester lenger ned i innsatstrappen. 

• Enheten ønsker å være pådriver for tverrgående tiltak i enda 
større grad enn i dag

• Fysio- og ergoterapeuter er ikke tilstrekkelig involvert i 
vurdering av tiltak innen velferdsteknologi/hjelpemidler

• Kommunen må avklare hvordan organisere seg best mulig for 
at fysioterapi- og ergoterapitjenesten skal bli en enda viktigere 
ressurs for helsehjelp i hjemmet og for tjenester lenger ned i 
innsatstrappen
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2.4 Helsetjenesten -
tjenesteanalyse

Sammendrag – tjenesteanalyse Helsetjenesten

Organisering

• Helsetjenesten består av 4 driftsenheter
• Organiseringen vurderes som god av enheten selv 
• Flat struktur i kommunen fungerer godt for 

Helsetjenesten
• Helseledermøtet trekkes fram som en god arena 

for utvikling og kollegastøtte
• Får ikke så godt til samhandlingen med omsorg 
• Innad i tjenesten er det klare mål for samhandling

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Utfordrende å få levert koordinert innsats i første 
fase av problemstillinger. Har drevet med prosjekt 
tidlig innsats.

• Savner merkantil støtte fra kommunens 
stabsfunksjoner

Helsetjenesten utfordringer

• Legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten bør organiseres sammen 
med dagens omsorgstjenester under en felles leder 

• Ved er slikt grep er det mest naturlig at helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten og barnevernet blir en del av en framtidig og 
helhetlig oppvekstsektor. Det blir viktig å avklare hvordan helsetjenester 
uten vedtak skal ivaretas ut til innbyggerne i forslag til ny modell

• Kommunen bør jakte på de gode løsningene for å gjøre tjenestene 
bedre og tenke mer strategisk og være pådriver for tverrgående tiltak. 

• Fysio- og ergoterapeuter bør være representert i tjenestetildelingen og i 
hjemmesykepleien med faste navngitte ressurser

Kostnadsnivå

• Enheten holder budsjettene
• Utgifter til tjenestene er lavere enn kostragruppens 

utgiftsnivå
• Har en investeringstankegang når de iverksetter tiltak



2.5 Pleie- og omsorgstjenestene
KOSTRA funksjonene 234, 253, 254, 
256 og 261 
– se vedlegg til rapport for ytterligere 
analyser

48



Pleie og omsorg omfatter fem tjenestefunksjoner; 234 Aktiviserings- og                                                          
servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.,                                                        
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester                                        
til hjemmeboende, 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og 261 Institusjonslokaler

► Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Vestre Toten er beregnet til       
113,2 % av landsgjennomsnittet 

► Netto driftsutgifter i tjenesten var 215,6 mill. kroner i 2019. Dette utgjør 
14.185 kroner per innbygger etter korreksjoner. 

► Utgiftsnivået i Vestre Toten er totalt sett lavere enn i kommunegruppen. Sammenlignet mot 
snittet i gruppen, så har Vestre Toten 34,2 mill. kroner lavere ressursbruk på pleie og 
omsorg basert på fjorårets regnskap. Dette skyldes i stor grad funksjon 253 som omfatter 
pleietjenester i institusjon. 

► Pleietjenesten er ganske hjemmebasert. I 2019 gikk rundt 67,4 % av utgiftene i sektoren til 
aktivisering og pleie til hjemmeboende i Vestre Toten (funksjon 234 og 254).  

► Dekningsgraden på sykehjem er mye lavere enn nivået i kommunegruppen. Det er samtidig 
høyere utgifter per plass. Ved lavere dekningsgrad kan ofte høyere enhetskostnader 
forventes ved å pleiebehovet for de som faktisk får plass blir høyere. Samlet sett er 
ressursbruken lavere enn sammenligningen.

► Det er høy dekningsgrad og høye enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester (basert på 
2018-tall).

► Tilskuddet til ressurskrevende tjenester var større i Vestre Toten enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen i 2019. Dette kan på sikt medføre en risiko dersom tilskuddet reduseres.
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2.5 Pleie- og omsorgstjenestene
Oppsummering



Lavt «innsparingspotensial» i pleie og omsorgstjenestene i Vestre Toten

► Det teoretiske 
«innsparingspotensialet» til 
Vestre Toten innen pleie og 
omsorg er illustrert i figuren 
og hvordan den har utviklet 
seg over de tre siste 
regnskapsårene. 
Sammenlignet med 
kommunegruppen, så er 
Vestre Toten 34,2 mill. kroner 
rimeligere på pleie og omsorg 
basert på fjorårets regnskap.

► Kostnadsutviklingen mot 
kommunegruppen er 
forbedret fra 2018 til 2019 
med nærmere 4 mill. kroner. 
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Høy refusjon til resurskrevende tjenester i 2019 – risiko?

Vestre Toten fikk rundt 34 mill. kroner i tilskudd til ressurskrevende tjenester i 2019 (basert på 
refusjonskrav for 2018). Dette utgjør 2.592 kroner per innbygger og mer enn KOSTRA 
gruppen.

I kommunegruppen ble det i snitt utbetalt 1.678 kroner per innbygger i 2019. 
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► I Vestre Toten har 76.8 prosent av de ansatte fagutdanning

► Nasjonalt har 77.78 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram 
til 2014, men har siden vært ganske stabil. I de beste kommunene er andelen 97.8 prosent. 
«Fagutdanning er grunnleggende viktig for god kvalitet», skriver Helsedirektoratet i en omtale av 
indikatoren. 

► I Vestre Toten har 75.93 prosent av beboerne på sykehjem et omfattende pleiebehov

► Av dem som bor på sykehjem, har 79.57 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, 
per 2019. Andelen har økt over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot 
hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. 
Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. 

► I Vestre Toten tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 27.45 prosent av antallet over 
80 som faktisk bor på sykehjem. I fjor var denne dekningsgraden 38.89 %

► Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av 
dette nivået. Snittet per 2019 ligger på 46.14 prosent. 
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Kvalitetsindikatorer

Vestre Toten kom på 249. plass innenfor kvalitetsindikatorer 
innen pleie og omsorg i Kommunebarometeret for 2020 (1)



► Andelen opphold som er korttidsopphold i Vestre Toten er 52,15

► I gjennomsnitt er 18.98 prosent av oppholdene på sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært 
ganske stabil de siste årene. De beste kommunene ligger på 100 prosent. 

► I Vestre Toten er 50 % av sykehjemsplassene regnet som moderne enerom

► For landet sett under ett er 90.6 % av plassene på sykehjem det som kan regnes som moderne enerom. 
Kjøp av plasser i andre kommuner kan være en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner

► De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske sykepleiere i kommunene, og landssnittet er nå 11. I 
Vestre Toten er 3,67 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 innbyggere over 80 år. 

► Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb 
eller studier, er nasjonalt på 79,33 prosent. Ifølge tall fra Helsedirektoratet opplever 53,33 prosent av 
de funksjonshemmede i Vestre Toten at de får den hjelpen de trenger for å kunne delta i arbeid 
og studier. De beste kommunene ligger på 100 prosent. 

► Bare 34,07 prosent synes de får dekket behovet for bistand til å delta i fritidsaktiviteter. 
Nasjonalt er gjennomsnittet 60,19 prosent, og de beste ligger på 100 prosent. 
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2.5 Pleie- og omsorg
Kvalitetsindikatorer

Vestre Toten kom på 249. plass innenfor kvalitetsindikatorer 
innen pleie og omsorg i Kommunebarometeret for 2020 (2)



Kommunens kostnader til pleie og omsorg ligger klart lavere enn 
snittet for 20 utvalgte kommuner

Kilde: SSB, Kommunens regnskap 2019 og Agenda Kaupang

► Detaljert analyse av pleie- og 
omsorgstjenestene i KOSTRA
for 2019 på brukergruppenivå 
– se vedlegg til rapporten for 
komplett analyse

Figuren viser:

► Utgiftene (netto) i Vestre Toten 
i 2019, ført under pleie og 
omsorg (PLO) i KOSTRA, var 
lavere enn snittet i 
referansegruppen. 

► Dekomponert regnskap er likt 
med rapporteringen i 
KOSTRA. Dette skyldes at det 
ikke har vært behov for å gjøre 
korrigering manuelt mellom 
PLO og øvrige 
tjenesteområder. Enkelte 
justeringer innenfor PLO er 
foretatt iht. KOSTRA 
veilederen. 
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73 % av Vestre Toten sine utgifter til pleie og omsorg brukes på 
brukergruppen andre i hovedsak eldre

Figuren viser:

► 73 % av Vestre Toten sine utgifter til 
pleie og omsorg brukes på 
brukergruppen Andre i hovedsak eldre. 
Hovedvekten av utgiftene til denne 
gruppen (50 %) går til ulike heldøgns 
botilbud. 

► I 2019 gikk 21 % av utgiftene innen 
PLO til mennesker med psykisk 
utviklingshemning og 
utviklingsforstyrrelser

► 6 % av de totale utgiftene ble benyttet til 
mennesker med psykiske helseplager/ 
rusrelaterte sykdommer
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Vestre Toten bruker tydelig større andel av ressursene til heldøgns 
omsorgsboliger til brukergruppen «andre brukere i hovedsak eldre»

Fargekodene i matrisen over viser fra grønt til rødt omfanget av de totale ressursene benyttet på de ulike brukergruppene. Dette
er ikke ensbetydende med eller en vurdering av hva som er «rett eller galt» ressursinnsatsnivå.

Kilde: Kommunens regnskap 2019 og Agenda Kaupang

Barn Voksne Barn Voksne Institusjonstilbud
Bolig med heldøgns 

pleie- og omsorg

Andre tjenester - 
pleie, rehabilitering 

og omsorg
Vestre Toten 2,4 % 19,1 % 0,0 % 6,0 % 26,7 % 22,8 % 23,0 %
Holmestrand 3,0 % 20,6 % 0,0 % 6,6 % 35,5 % 8,8 % 25,6 %
Kongsberg 4,4 % 23,2 % 0,4 % 4,6 % 40,5 % 4,1 % 22,9 %
Bamble 4,4 % 20,4 % 0,0 % 9,2 % 25,9 % 18,1 % 22,1 %
Nes 3,9 % 20,2 % 0,0 % 7,4 % 33,8 % 3,0 % 31,7 %
Røyken 18 5,9 % 21,8 % 0,0 % 6,1 % 36,0 % 0,8 % 29,4 %
Snitt 20 utvalgte 4,3 % 22,2 % 0,2 % 7,8 % 37,0 % 6,9 % 21,6 %

Psykisk helsearbeid og rus Andre brukere, i hovedsak eldrePsykisk utviklingshemmede/medfødt utv. 
forst.
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Kommunens utgifter per innbygger er lavere for alle brukergrupper

Figuren viser:

► Utgifter til ulike brukergrupper 
varierer mellom kommunene. I 
analysen har vi korrigert for 
kommunenes ulike behov for 
pleie- og omsorgstjenester. 
Dette er gjort for å kunne 
sammenlikne kommuner på en 
mer presis måte.

► Analysen viser at Vestre Toten 
ligger på gjennomsnittet for 
brukergruppen Andre brukere, i 
hovedsak eldre og tydelig under 
for brukergruppene mennesker 
med utviklingshemning/ 
utviklingsforstyrrelser og Psykisk 
helse og rus

► Røyken har lavest netto 
driftsutgifter av alle 
sammenlikningskommunene.
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Vestre Toten har moderat antall brukere

Figuren viser:

► Analysen viser at Vestre Toten 
har «normalt» antall brukere 
innenfor kategorien Andre 
brukere, hovedsakelig eldre 
innen andre tjenester - pleie, 
rehabilitering og omsorg 
(hjemmeboende)

► Antall brukere av 
sykehjemsplass er betydelig 
lavere enn gjennomsnittet

► Andel brukere innen psykisk 
helse/rus er på nivå med 
snittet

► Andel brukere (18 +) med en 
utviklingsforstyrrelser er 
lavere enn snittet både for 
voksne og barn 
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Vestre Toten satser tydelig på boliger med heldøgns omsorg

Kommunen har en tydelig lavere dekningsgrad på institusjon og klart høyere dekningsgrad på boliger med heldøgns omsorg til eldre
enn snittet for referansegruppen. Flere kommuner jobber med å vri tjenestene og ressursinnsatsen fra institusjon til mer rehabilitering 
og hjemmebaserte tjenester. I dette arbeidet inngår det å redusere eller ha en dekningsgrad på det nivået Vestre Toten har per i dag. 
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Det er høye kostnader per sykehjemsplass
Vestre Totens utgifter per sykehjemsplass er høyere enn snittet i referansegruppen (+9%). En forklaring på forskjeller i 
enhetskostnad er ulike dekningsgrad. Færre plasser per innbygger på institusjon, vil ofte gi høyere enhetskostnader, fordi 
pasientene som benytter plassene da oftere vil være skrøpeligere og trenge mer bemanning. Organiseringen av tjenesten og type
plasser har også erfaringsmessig stor betydning. 
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Kostnaden per plass med heldøgns omsorg ligger på snittet for andre 
brukere, i hovedsak eldre 
Vestre Totens kostnader per bolig med heldøgns omsorg ligger rett over snittet i referansegruppen. Kommunen har en høy 
dekningsgrad. Hvis den høye dekningsgraden benyttes til å tildele bolig til andre hjemmeboende med antatt lavere pleiebehov, 
ville vi forvente at kostanden var lavere. Vestre Toten har imidlertid lite institusjonsplasser og det forventes derfor at denne
boligene i stor grad benyttes til de brukere som i andre kommuner får institusjonstilbud. Samlet sett er imidlertid kostnaden på nivå 
med snittet. Dette indikerer at en overføring fra institusjon til bolig med heldøgns omsorg, ikke nødvendigvis gir en lavere 
totalkostnad. 
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Kostnader til pleie og omsorg

► Kommunens utgifter per innbygger er lavere for alle brukergrupper

► 73 % av Vestre Toten sine utgifter til pleie og omsorg brukes på brukergruppen andre 
brukere, i hovedsak eldre

► Kommunen har spesielt lave utgifter til «psykisk helse og rus» og «psykisk 
utviklingshemmede/medfødt utviklingsforstyrrelser»

► Vestre Toten har moderat antall brukere innen de fleste tjenesteområdene. Dette indikerer at 
tjenester ikke gis bredt ut

Andre brukere i hovedsak eldre

► Vestre Toten har vesentlig flere brukere samlet sett innenfor brukerkategorien «Andre 
brukere, i hovedsak eldre».

► Kommunens utgifter til eldre ligger på gjennomsnittet. Det er høy ressursbruk til bolig med 
heldøgns omsorg og lav ressursbruk på institusjon.

► Det er god bemanning men mange tjenestemottakere i hjemmesykepleien

► Det er høye kostnader per sykehjemsplass, men totalt sett få plasser. Enhetskostnadene 
ligger over snittet på heldøgns omsorgsboliger
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2.5 Pleie- og omsorgstjenestene
Oppsummering analyse Oppsummering av analysen – de viktigste funnene

Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

► Kommunen har ikke mange brukere samlet sett. 

► Samlet bruker kommunen ikke mye ressurser på barn og voksne. Dette skyldes en stor 
refusjon på ressurskrevende brukere.

► Størsteparten av kostandene er knyttet til bolig og avlastning til barn. BPA kostanden er noe 
høy. 

► Vestre Toten har lavere utgifter til arbeid og aktivitet enn gjennomsnittet i utvalget.

► Vestre Toten ligger noe over snittet når det gjelder andel plasser per 1000 innbygger, men 
lavere i bemanningen av disse per plass

Brukere - psykisk helse og rus

► Lavt antall brukere i psykososialt forebyggende arbeid og høyt innenfor arbeids- og 
aktivitetstilbud

► Kommunen benytter noe færre årsverk samlet sett enn snittet i referansegruppen til denne 
brukergruppen

► Vestre Toten har lavt antall plasser i egenregi og lav bemanning på disse



2.5 Omsorgstjenesten – nåsituasjons-
beskrivelse og tjenesteanalyse

Regnskap, budsjett, bemanningsplaner, 
kompetansesammensetning, sykefravær mv. 
per 20. juni 2020 – se vedlegg 
for fullstendig oversikt
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse Dagens organisering av omsorgstjenesten



Dagens organisering av omsorgstjenesten med lederstruktur og 
kontrollspenn. Kilde: Kommunens egen oversikt per 5. oktober 2020

Enhet og ledelse Årsverk Antall 

ansatte

Vestre Toten hjemmetjeneste 

Driftsenhetsleder

▪ 1 koordinator/stedfortredere

▪ 2 sykepleier 1  (dagtid)

58 87

Raufosstun Helsehus

Driftsenhetsleder

▪ Sykepleier 1

25 36

Gimle sykehjem (27 åv)

og Omsorgsboliger (28 åv)

Driftsenhetsleder

▪ 3 sykepleier 1

55 80

Korterud og Raufosstun o-boliger

Driftsenhetsleder

▪ 2 sykepleier 1

30 53

Psykisk helse - og rustjeneste

Driftsenhetsleder

▪ Sykepleier 1

17 23

Miljøarbeidertjenesten 

Driftsenhetsleder

▪ 4 avdelingsledere (personalansvar)
81 170

Kontor for tildeling og koordinering

Driftsenhetsleder
5 5

Sundskog o-boliger, Dagsenter for demens

Driftsenhetsleder

▪ Sykepleier 1

13 22

Storkjøkken, vaskeri

Driftsenhetsleder 16 19

► Totalt viser kartleggingen 300 årsverk fordelt på 495 ansatte, gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse er ca 61%

► Pr dags dato har Omsorgstjenesten 9 driftsenhetsledere og 20 ulike geografisk 
plasserte enheter + 2 heldøgnsbemannede enkeltboliger/satelittboliger (1 på 
Raufoss og 1 på Eina)

► Av disse 20 har Miljøarbeidertjenesten 5 enheter + de to satelittboligene. 
Miljøarbeidertjenesten er for øvrig de eneste med driftsenhetsleder og 4 
avdelingsledere. 

► I 2014 ble det gjennomført en endring til en flatere organisasjonsstruktur. 
Virksomhetsledernivået ble tatt bort og teamledere endret til driftsenhetsledere

► 15 driftsenhetsledere og 11 stabsfunksjoner ble direkte underlagt omsorgssjef

► Driftsenhetslederne fikk totalansvar for sin enhet og medansvar i Lederteam 
Omsorg

► Omorganiseringer og budsjettkutt fra 2016 -2020 har redusert antall 
driftsenhetsledere og stabsfunksjonene

► Korttidsplasser ble endret fra to geografisk adskilte enheter til en felles enhet i 
2017 og det samme for hjemmetjenesten i 2018

► Omsorgsboliger for eldre på Raufosstun og Korterud fikk felles driftsenhetsleder 
i 2017

► Endringene har medført større lederspenn og enkelte ledere med geografisk 
spredte enheter

► I Miljøarbeidertjenesten ble det innført et nytt ledernivå høsten 2019. Endret fra 
to driftsenhetsledere til en, og nytt ledernivå med 4 avd. ledere. 

► Planer om å gjøre noe tilsvarende for Gimleområdet i 2020
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Manglende heltidskultur og få personer i 100 % stilling 
gir kompetanse- og ledelsesutfordringer i tjenesten

Vestre Toten - overordnet kartlegging per 30.06.2020
Gimlevegen 

omsorgsboliger

Gimletun 

omsorgsbolig

Raufosstun 

omsorgsboliger

Psykisk helse 

og rus

Sundskogvegen 

omsorgsboliger

Tyttebærstien 

omsorgsboliger

Ytterskogvegen 

omsorgsboliger

Elvesvingen 

omsorgsboliger

Korterudvegen 

omsorgsboliger

Vestre Toten 

hjemmetjeneste

Gimle 

sykehjem

Raufosstun 

Helsehus 

Ansvarsnummer 71119 71126 71132 71211 71225 71231 71232 71233 71241 71250 71321 71331

Pasientgruppe - kort beskrivelse (f.eks. langtid demens) Bolig demente Bolig demente
Bolig primært 

eldre

Helsehjelp 

hjemmeboende

, dagsenter 

rus/psyk, 

Bolig primært 

eldre
Bolig PU Bolig PU Bolig PU

Bolig primært 

eldre

Hjemmesykepleie 

og praktisk 

bistand 

hjemmeboende

Institusjon - 

langtidsplass

Korttidsplass

er + KAD-

plasser + 

Dialysebehan

Antall plasser/tjenestemottakere 18 17 26 254 14 13 14 27 14 478 25 27

Antall årsverk til ledelse i enheten 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0

Har alle ledere i enheten ansvar for både penger, fag og 
folk? (JA/NEI) JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Har leder ansvar for ansatte i turnus? (JA/NEI) JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Antall personer ansatt i enheten per 30.06.2020 (inkl. ledere) 18 20 28 23 17 33 36 28 19 66 28 33

Antall vakante stillinger per 30.06.2020 4 2 4 1 2 9 16 11 3 22 11 4

Antall vakante årsverk per 30.06.2020 1,1 0,4 0,6 0,5 0,3 2,5 6,4 2,3 0,6 10,5 4,3 1,4

Antall årsverk ansatt i enheten per 30.06.2020 (inkl. ledere) 13,9 13,5 17,6 17,2 10,3 22,7 24,0 16,0 11,2 48,3 24,2 24,5

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse inkl. vakante stillinger/årsverk 68 % 63 % 57 % 74 % 56 % 60 % 59 % 47 % 54 % 67 % 73 % 70 %

Antall personer i 100 % stilling per 30.06.2020 7 4 6 11 5 11 9 7 3 15 14 10

Andel ansatte i 100 % stilling 32 % 18 % 19 % 46 % 26 % 26 % 17 % 18 % 14 % 17 % 36 % 27 %

► Definisjonen på heltidskultur er minimum 75 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Kilde: Kommunens egen kartlegging av årsverk- heltidskultur – ledelse i helsetjenestene per 30. juni 2020 – se vedlegg til 
rapporten for full oversikt
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Økonomisk merforbruk i 2019 i flere 
av enhetene i omsorgstjenesten

Ressurser til helhetlig utvikling av tjenestetilbudet og innføring av velferdsteknolog ligger i sentral stab og utgjør ca 2 årsverk
Kilde: Kommunens egen kartlegging av økonomi og sykefravær per 1. august 2020 - se vedlegg til rapporten for full oversikt 

Vestre Toten - overordnet kartlegging per 30.06.2020
Gimlevegen 

omsorgsboliger

Gimletun 

omsorgsbolig

Raufosstun 

omsorgsboliger

Psykisk helse 

og rus

Sundskogvegen 

omsorgsboliger

Tyttebærstien 

omsorgsboliger

Ytterskogvegen 

omsorgsboliger

Elvesvingen 

omsorgsboliger

Korterudvegen 

omsorgsboliger

Vestre Toten 

hjemmetjeneste

Ansvarsnummer 71119 71126 71132 71211 71225 71231 71232 71233 71241 71250

Pasientgruppe - kort beskrivelse (f.eks. langtid demens) Bolig demente Bolig demente
Bolig primært 

eldre

Helsehjelp 

hjemmeboende

, dagsenter 

rus/psyk, 

omsorgsbolig 

rus 

Bolig primært 

eldre
Bolig PU Bolig PU Bolig PU

Bolig primært 

eldre

Hjemmesykepleie 

og praktisk 

bistand 

hjemmeboende

Regnskap for 2019 10 320 442 10 680 439 13 343 205 21 638 120 9 317 739 10 291 620 47 718 430 

Budsjett for 2019 10 548 000 9 936 000 12 619 000 25 058 000 9 091 000 10 751 000 46 154 000 

Regnskap per. 30.06.2020 4 673 797 4 440 189 6 404 123 9 051 226 4 245 184 7 089 381 12 969 831 8 786 771 4 510 600 21 374 029 

Opprinnelig budsjett for 2020 pr 30.06.2020 4 355 491 4 697 551 5 656 610 11 585 010 4 346 969 3 072 132 16 833 323 6 973 374 4 891 228 22 037 484 

Revidert budsjett 2020 pr 30.06.2020                    4 355 491        4 697 551             5 656 610        11 585 010            4 346 969           3 072 132           16 833 323              6 973 374                4 891 228            22 037 484 

Totalt sykefravær i 2019 (i prosent) 12,20 % 16,90 % 11,30 % 7,80 % 9,00 % 9,40 % 9,40 % 10,30 % 10,40 % 13,70 %

Totalt korttidsfravær i 2019 <16 dager  (i prosent) 3,20 % 3,20 % 3,20 % 2,10 % 1,70 % 2,30 % 2,30 % 2,40 % 2,20 % 3,20 %

Totalt langtidsfravær i 2019 >16 dager (i prosent) 9,00 % 13,70 % 8,10 % 5,70 % 7,30 % 7,10 % 7,10 % 7,90 % 8,20 % 10,50 %

Totalt sykefravær i 2020 (i prosent) (per. 1.august) 14,80 % 16,70 % 18,90 % 10,60 % 13,10 % 10,80 % 6,60 % 13,70 % 6,20 % 12,90 %

Totalt korttidsfravær i 2020 <16 dager  (i prosent) 3,00 % 3,70 % 3,40 % 3,40 % 1,80 % 2,70 % 2,80 % 4,10 % 2,60 % 4,60 %

Totalt langtidsfravær i 2020 >16 dager (i prosent) 11,80 % 13,00 % 15,50 % 7,20 % 11,30 % 8,10 % 3,80 % 9,60 % 3,60 % 8,30 %

Hva er målsetningen for sykefravær i 2020? (i prosent) 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 % 9,50 %

Antall AML-brudd i enheten i 2019 206 175 206 78 107
Område 

eksisterte ikke

Område 

eksisterte ikke

Område 

eksisterte ikke
211 643

Antall AML-brudd i enheten i 2020 121 114 162 39 63 441 354 225 150 414



Omsorgsboliger

► Omsorgsboligene er fordelt på tre enheter i henholdsvis:

► Sundskogvegen, 

► Raufosstun/Korterudvegen 

► Gimlevegen /Gimletun

Disse boligene yter tjenester til totalt 89 personer

► Sammenlignet mot andre kommuner er dekningsgraden av heldøgns omsorgsboliger høy i Vestre Toten. 
Kommunen har en lav dekningsgrad på institusjonsplasser noe som gir en større press på disse plassene. Samlet 
dekningsgrad for begge kategorier er på nivå med sammenlignbare kommuner. 

► Flere kommuner vurderer og leverer dekningsgrader som ligger lavere enn det Vestre Toten har for å redusere 
ressursbruk å styrke økonomisk bærekraft i tjenesten. Sykehjem og omsorgsboliger er to ulike tradisjoner, men 
som nå begynner å smelte sammen. De moderne sykehjemsrommene har boligstandard og omsorgsboligene har 
sykehjemstilbud. Det er viktig for Vestre Toten å se på utviklingen av nye heldøgns omsorgsboliger og institusjoner 
samlet. Agenda Kaupang anbefaler å ha en tydelig tilpasning av flere nivåer på heldøgnsomsorgs- og 
institusjonsdrift slik at best mulig driftssynergi kan oppnås og tjenester leveres bærekraftig. Slik vi oppfatter det er 
mulighetene til nivellering særlig gode ved en fremtidig utvikling av Gimleområdet.
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Omsorgsboliger

Noen funn fra analysene

► Driftsenhetene er relativt små med 10,8 til 17,7 årsverk per enhet. Agenda Kaupang erfarer at gode driftssynergier og et 
akseptabelt lederspenn ofte ligger rundt 25 årsverk. Ledelsesmessig er to og to boliger samlet i samme enheten mens 
den femte boenheten er knyttet til dagsenteret. Dette gjør enheten mer robust, men utfordringen blir fortsatt å få til en 
godt integrert drift. Større driftsenheter ville kunne gitt en mulighet for tettere ledelse. Det anbefales derfor ved fremtidig 
kapasitetsutvidelse å vurdere muligheten for å øke eksisterende enheter.

► Det er store forskjeller på pris per beboer mellom de forskjellige omsorgsboligene fra 513’ til 735’ per beboer. Vi kjenner 
ikke til at Vestre Toten har gjort et skille mellom primærmålgrupper for boligene, eller om det i praksis har blitt slik. Der
er allikevel mellom likelydende målgrupper store forskjeller i enhetspris. Agenda Kaupang anbefaler en spissing av 
målgrupper per sted og optimalisering av valgt bolig og avdelingens størrelse for samlet sett å holde ressursbruken og 
kvaliteten akseptabel. Høye enhetskostnader per beboer er observert i avdelinger med høyt sykefravær og lavt 
sykefravær. Det bør derfor vurderes om enhetskostnaden kan reduseres både med effektiviseringstiltak og 
forutsetningene for drift. Antall AML brudd er høyt og økende i 2020 i forhold til forrige år.

► Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen er lav og ligger i intervallet 56-66%. Agenda Kaupang erfarer at en høyere 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse ofte muliggjør en lavere ressursinnsats og en styrket kvalitet i levert tjeneste. Det er 15 
vakante stillinger i boligene på til sammen 3,0 årsverk (20% gjennomsnittlig stillingsstørrelse). Det anbefales vurdert om 
deltidsansatte med ønskede kvalifikasjoner tilbys større stillingsstørrelse. Dette vil imidlertid kunne utfordre turnus 
knyttet til helg. Det anbefales derfor parallelt å øke antall timer jobbet i helg av faste ansatte. Større stillinger vurderes å
gi større mulighet til å rekruttere og beholde en høyere fagandel. 
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Institusjonstjenester

► Institusjonstjenesten består av:
► en enhet på Gimle sykehjem 

► en enhet på Raufoss Helsehus

► Sammenlignet med andre kommuner er 
dekningsgraden på institusjon svært lav i Vestre Toten. 
En lav dekningsgrad gjør det ofte nødvendig å prioritere 
en relativt stor andel av plassene til korttidsplasser. 
Vestre Toten har en slik prioritering og kan derfor holde 
en lav dekningsgrad. 

► Kommunen viser en stor evne til å tilpasse 
korttidstilbudet løpende etter brukerbehovene og 
samtidig styre innenfor vedtatte budsjettrammer. 
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Institusjonstjenester

Noen funn fra analysene

► Begge institusjonene har relativt robuste driftsstørrelser med 24,9- til 27,6 årsverk og 25 til 27 plasser. Agenda Kaupang 
erfarer at slike driftsenheter kan oppnå gode driftssynergier og et akseptabelt lederspenn. 

► På Helsehuset er det 24,9 årsverk hvorav 80% av disse er ambulerende og 1,2 årsverk benyttes til dialysebehandling. Den faste
bemanningen til 27 plasser er på 22,9 årsverk

► Enhetsprisene for institusjonsplassene ligger svakt over det sammenlignbare kommuner har i vår pleie- og omsorgsanalyse. 
Dette er også å forvente da dekningsgraden totalt sett er noe lavere og pleiebehovet hos de som får plass må forvente å være 
noe høyere. Institusjonene i kommunen oppnådde i 2019 budsjettbalanse eller bedre økonomisk. 

► For å redusere kostnadene knyttet til heldøgns omsorg, anbefaler Agenda Kaupang en spissing av målgrupper per sted og 
optimalisering av bruk av heldøgns omsorgsbolig og institusjonsplasser med langvarig opphold. (Et eksempel på slik 
optimalisering og gjennomgang vises på neste side). En tildeling av plass med «riktig bruker», i «riktig bolig/boligstørrelse», til 
«riktig tid» med «riktig bemanning» krever en tydelig differensiering av boligene og en forventning til hvordan endrede 
tjenestebehov håndteres med tilstøtende ambulante tjenester, endring i bemanning eller flytting av brukere.

► Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen er noe bedre enn i heldøgns omsorgsboligene og ligger i intervallet 70-73%. Agenda 
Kaupang erfarer allikevel at en høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse ofte muliggjør en lavere ressursinnsats og en styrket 
kvalitet i levert tjeneste. Det er 15 vakante stillinger i institusjonene på til sammen 5,7 årsverk (38% gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse). Det anbefales vurdert om deltidsansatte med ønskede kvalifikasjoner tilbys større stillingsstørrelse. Dette vil 
imidlertid kunne utfordre turnus knyttet til helg. Det anbefales derfor parallelt å øke antall timer jobbet i helg.

► Det er store bygningsmessige forskjeller mellom Raufoss Helsetun med nye og tidsaktuelle lokaler og Gimle sykehjem med et 
stort behov for endring av bygningsmassen. Det er derfor en stor forståelse for kommunens planer om å gjøre noe med dette.
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Eksempel budsjettmodell for heldøgns omsorg og institusjon
Eksempel Budsjett heldøgns omsorg
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Bud 
HOD Bemanning 

ÅV
Vektor 100 % 135 % 110 % 113 % 43 % 127 % 135 % 130 % 141 % 141 % 75 % 90 % 120 % HOD andel
Pleiefaktor 2019 dag/kveld 0,67     25 %
Pleiefaktor 2020 dag/kveld 0,67     0,90   0,73     0,75   0,28   0,84   0,90   0,865 0,94  0,94  0,50     0,60     0,80   Per plass
Årsverkskostnad 2020 798      798    798      798    798    798    798    798    798   798   798      798      798    913            90           
Hovedansvar -  -  -  -      -      -      -      -      -          6 393 6 393   
Institusjon avd 1 24   -  -  24 12 736 -      -      3,1             2 849   15 585 2 160      17 745 
Institusjon avd 2 22   -  -  6       16 13 639 -      -      2,9             2 611   16 250 1 980      18 230 
Institusjon avd 3 -  30   -  -      8 8 4 8 1 1 20 049 -      3,9             3 561   23 610 2 700      26 310 
HDO avd 1 -  -  32   -      -      24       8       16 557 4,2             3 798   20 355 720         21 075 
HDO avd 2 48       
Dagsenterplass -  15   -  -      15 3 391   -      -             -      3 391   -          3 391   
Sum NN 46   45   32   12 736 4 299 9 340   26 375 4 797 3 391 5 371 2 866 5 519 748   748   23 440 19 105 11 463 5 095 16 557 14,0           12 818 79 190 7 560      6 393 93 144 

Bud 
totalt

Bud 
natt

Natt

Bud 
pleie

Totalt 
plasser

Bud drift Adm / 
støtte

Langtidsplass Korttidsplass HDO - Heldøgns omsorgsbolig

► Ved gjennomgang av heldøgns botilbud har Agenda Kaupang erfart at forutsetningene for drift kan variere stort mellom 
enkeltavdelinger. Ved etablering av en modell som vist over har vi erfart at størrelser på avdelinger, bruk av lokaliteter, 
bemanning og beboersammensetning med fordel kan endres for å oppnå en større effekt av tjenestene med en lavere 
ressursinnsats. 

► Effektiv drift av heldøgns boligtilbud forutsetter en tildeling av brukere på best mulig egnede lokaliteter. Dette innebærer at 
tildeling av plasser etter «ledig plass prinsipp» og forventinger om å kunne «leve livet ut» i en heldøgns omsorgsbolig uavhengig 
av helsetilstand utfordres. Midlertidig kjøp av tjenester og etablering av egne «friksjonsplasser/venteplasser» for bedre tildeling vil 
kunne løse dette.
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse Heldøgns omsorg og institusjonstjenesten

Organisering

• Driftsenhetene i heldøgns omsorgsboligene vurderes å 
være litt små og derav mindre robuste. I realiteten fører 
dette også til en mindre tilstedeværende ledelse, fordi en 
leder har ansvaret for flere lokasjoner. Det anbefales 
derfor å vurdere muligheten for å skape større 
driftsenheter.

• Driftsenhetene i institusjonene vurderes å være mer 
robuste. 

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Fokus på HDO og streng prioritering av 
institusjonsplasser blir av mange vurdert som 
fremtidsrettet slik kommunen har det. Samlet ressursbruk 
er imidlertid ikke lavere enn andre. Det må derfor stilles 
spørsmål om en lav dekningsgrad i institusjon og høy 
dekningsgrad i HDO i realiteten fører til at 
«institusjonstilbud/nivå» i for stor grad ytes i HDO eller 
om forutsetninger for effektiv drift i for liten grad er til 
stede i HDO. Det anbefales derfor en nivellering av 
tjenestetilbudet på de forskjellige enhetene

HDO og institusjonstjenestens utfordringer

• Kommunen bør innføre en felles budsjettmodell for heldøgns omsorg 
og institusjon for å vurdere forutsetninger for og effektivitet i drift

• AK har gått igjennom planene for utvikling av Gimleområdet og 
støtter disse planene. Mulighetene for god nivellering av tjeneste-
tilbudet og oppnåelse av ressurseffektiv drift ser ut til å være tilstede. 

• Kartleggingen viser et stadig større ønske om nærhet og felles 
ledelse til helsetjenestene etter hvert som kompleksiteten i 
brukerbehovene, særlig i HDO, har økt. 

• Framtidig dekningsgrad for heldøgns omsorg bør ikke ligge høyere 
enn landsgjennomsnittet som per i dag er 15 prosent (11,3 % 
sykehjem og 3,7 % HDO)

Kostnadsnivå

• Ressursbruken til institusjon i kommunen vurderes å være lav. 
Enhetsprisene er svakt forhøyet mot sammenlignbare 
kommuner, men en lav dekningsgrad gjør at samlede 
kostnader er lave. 

• Heldøgns omsorgsboliger (HDO) er godt utbygd i kommunen. 
Kostnaden per plass mot andre kommuner er imidlertid noe 
høye. 



Hjemmetjenesten
► Hjemmetjenesten er samlokalisert i Raufoss sentrum i nye og hensiktsmessige lokaler.

► Tjenesten ledes av en felles driftsenhetsleder med støtte fra en koordinator/stedfortreder                             
og to sykepleier 1 som jobber dagtid

► Hjemmetjenesten har høsten 2020 58 årsverk fordelt på 87 ansatte. Sykepleierandelen i 
bemanningsplanen er forholdsvis lav, 12 sykepleiere av totalt 29-34 ansatte på dagtid i ukedagene            
og ofte kun 2-3 sykepleiere på vakt på dagtid i helg av totalt 16 ansatte, 2 av 10 på kveld i helg

► Hjemmetjenesten har høsten 2020 478 tjenestemottakere hvorav 113 kun har trygghetsalarm; 365 får 
helsehjelp og 204 får praktisk bistand

Noen funn fra analysene
► Agenda Kaupang erfarer at gode driftssynergier og et akseptabelt lederspenn i ambulante tjenester ofte ligger rundt 20-25 årsverk. Hjemme-

tjenesten har derfor etter vår mening for få lederressurser for å sikre et tilstrekkelig fokus både på drift (penger, fag og folk) og på utvikling

► God prioritering av bemanning i hjemmesykepleien: Agenda Kaupang anbefaler å ha mer enn 3,5 årsverk i hjemmesykepleien for å 
redusere presset på institusjonstjenester per innbygger. Vestre Toten ligger på dette nivået. Vestre Toten har en vesentlig høyere andel årsverk 
per innbygger til ambulante hjemmetjenester, andel årsverk til hjemmesykepleie er noe høyere enn snittet i referansegruppen. Årsverk til 
praktisk bistand er klart lavere

► Vestre Toten har tydelig flere mottakere av hjemmesykepleie enn sammenligningsgrunnlaget. Dette gir gjennomsnittlig lavere antall årsverk per 
bruker til tross for et godt bemanningsnivå totalt. For praktisk bistand ligger årsverk per bruker også lavt. Dette skyldes i større grad lav 
ressursinnsats enn økt antall brukere sammenlignet med snittet.

► I 2019 hadde enheten forholdsvis høyt sykefravær på 13, 7 % og mange AML-brudd (640 i 2019 og 414 per 30/6-20) som gjør det utfordrende 
å dekke bemanningsplanen med planlagt kompetanse og stabilitet

► Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen er forholdsvis lav til å være hjemmebaserte tjenester med 67% og det er kun en andel på 17% av de 
ansatte med 100% stilling. Agenda Kaupang erfarer at en høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse ofte muliggjør en lavere ressursinnsats og 
en styrket kvalitet i levert tjeneste. Det var per 30. juni 22 vakante stillinger i hjemmetjenesten på til sammen 10,5 årsverk (48% gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse). Større stillinger vurderes å gi større mulighet til å rekruttere og beholde en høyere fagandel. 75



Kartlegging av bemanning og kompetanse i hjemmetjenesten

► Antall ansatte og kompetanseandelen synker på dagtid og kveldstid i helg og i høytider, men antall ansatte er forholdsvis 
stabil hele uken på kveld og på natt

► Høgskoleutdannede er i hovedsak sykepleiere. Av andre yrkesgrupper er det per i dag: 2 x 75% vernepleiere, 1 x 70% 
barnevernspedagog, 1 x 75 % folkehelse

► Til informasjon er det allerede gjort endringer i arbeidsplanene fra 9.11 i år: Dekning av høgskoleutdannet er økt på helg fra 3+2 til 4+3, 
en ansatt til på hver vakt

► Tilsvarende kartlegging er gjort for alle turnusgruppene i helse- og omsorgstjenestene, se vedlegg til rapport

Kilde: Kommunens egen kartlegging av bemanning og kompetanse per 1. august 2020

Vestre Toten hjemmetjeneste Ma. Ti On. To. Fr. Lø. Sø. Kommentarer

Pasienter - dag 478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste Varierende antall besøk hver dag

Ansatte - dag 29 til 34 29 til 34 29 til 34 29 til 34 29 til 34 16 16 Med stab og leder

Ansatte med høyskolekompetanse 
dag ca 12 ca 12 ca 12 ca 12 ca 12 3 3 Med stab og leder. Permisjoner og fravær gjør at 

det ofte er maks 2 på helg

Pasienter - kveld 478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste Varierende antall besøk hver dag

Ansatte - kveld 11 11 11 11 11 10 10
Ansatte med høyskolekompetanse 
kveld 4 4 4 4 4 2 2 Permisjoner og fravær gjør at det ofte er maks 2 

på helg

Pasienter - natt 478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste

478 med 
tjeneste Varierende antall besøk hver dag

Ansatte natt, våken 2 2 2 2 2 2 2
Ansatte natt, hvilende 0 0 0 0 0 0 0
Ansatte med høyskolekompetanse 
natt 2 2 2 2 2 2 2 Spl. Stillinger på natt. Mye vakant pr nå, så ofte 

Helsefagarbeider som nr. 2. Alltid 1 spl. på vakt
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God prioritering av hjemmesykepleie, men mange brukere gir 
lavere ressursinnsats per bruker til tross for en høy bemanning
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Innspill til klare kriterier for fordeling av brukere i hjemmetjenesten

Forslag til prinsipper for fordeling av brukere 
1) Brukerbehovet 

▪ trygghet og forutsigbarhet, stabilitet, færrest mulig ansatte, spisskompetanse….
2) Lik arbeidsbelastning

▪ pleietyngde - antall brukere, vedtakstimer
3) Fagfokus 

▪ for eksempel rehabilitering, demens, palliasjon/alvorlig syke, diabetes/sår mv.
4) Geografi 

▪ 3 soner med effektiv logistikk, minst mulig kjøring

► «Ingen brukere skal flytte – de blir boende. Det er vi ansatte som flytter noe på teamene 
våre»
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Agenda Kaupang anbefaler felles fagteam med utgangspunkt i 
hjemmetjenesten

Forslag til team
► Rehabilitering/hverdagsrehabilitering

► Palliasjon/alvorlig syke

► Diabetes/sår

► Demens/psykiatri

Formål med teamene
► Bedre og mer effektiv behandling

► Kartlegging av nye brukere og tilrettelegge nye 
behandlingsopplegg som skal følges av alle ansatte

► Sikre oppdaterte tiltaksplaner og legge inn prosedyrer i 
tiltaksplanen

► Lage rutiner og prosedyrer som det skal være lett å følge

► Utvikle kompetansen i hele hjemmetjenesten og 
spisskompetanse hos interesserte fagarbeidere

► Kompetanseløft for hele hjemmetjenesten ved å spille 
alle gode

Organisering

► Prioriterte pasienter, men mest mulig lik 
arbeidsbelastning/rettferdig arbeidsfordeling av 
arbeidslistene på morgenen

► Sikre et kompetanseløft for hele 
hjemmetjenesten

► Tid på dagen: Legge mest mulig aktivitet som 
krever mer reising midt på dagen

► Antall – minimum 1 sykepleier i hver 
sone/avdeling og gjerne en fagarbeider i tillegg

► Skal alle knyttes til et fagteam eller skal dette 
være frivillig?
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Tjenesteanalyse hjemmetjenesten

Organisering

• En felles samlokalisert hjemmetjeneste i sentrum av kommunen 
er veldig hensiktsmessig

• Kun en felles leder for 58 årsverk gir et for stort lederspenn
• Vestre Toten har en vesentlig høyere andel årsverk per innbygger 

til ambulante hjemmetjenester enn snittet i referansegruppen, men 
forholdsvis lav sykepleierandel i bemanningsplanen

• 0,2 årsverk til praktisk bistand per 1000 innbyggere, er klart lavere 
enn referansegruppen i analysen

• Kompetanseandelen er sterkt redusert i helg/høytider

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Lederspenn som gir hovedfokus på daglig drift og for lite på å 
videreutvikle tjenesten

• Kartleggingen viser at informantene er veldig delte i synet på om 
kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 
hjemmebaserte tjenester for å kunne ta pasient rett hjem fra 
spesialisthelsetjenesten

• Deltidskultur og lav sykepleieandel, spesielt i helg
• Høyt sykefravær både i 2019 og 2020 på 13-14% og mange AML-

brudd i samme periode, målsetning om 9,5%
• Dersom dagens dekningsgrad av hjemmesykepleie per innbygger 

over 67 år på 17% videreføres, vil det bli om lag 52 nye 
tjenestemottakere i 2024

Hjemmetjenestens utfordringer

• Hjemmetjenesten må levere lik kvalitet gjennom hele uken inkludert helg 
og høytid

• Øke høyskoleandelen til over 50% av de ansatte og sikre flere 
sykepleiere på alle vakter inkludert helg

• Innføre en heltidskultur med minimum 75% gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse og min. 30 prosent ansatte med full stilling

• Økt fokus på strategisk ledelse ved å redusere lederspennet med å 
innføre to avdelingsledere med ansvar for penger, fag og folk

• Felles organisering av hjemmetjenesten og korttidstilbudet på 
helsehuset, inkludert ressurser til fysio- og ergoterapi, for å kunne ta 
pasient rett hjem fra sykehus alle dager i uken og øke fokuset på 
hverdagsrehabilitering og færre mottakere (spesielt de med små vedtak)

Kostnadsnivå
• Hjemmetjenesten hadde et merforbruk i 2019 i forhold til budsjett på ca 

1,6 mill. kroner, totalt forbruk 47,7 mill. kr
• Prognosene per første halvår er et regnskap i balanse
• Mange brukere gir lavere ressursinnsats per bruker i hjemmesykepleien 

til tross for en høy bemanning
• Ressursbruken i 2019 til andre brukere i hovedsak eldre til pleie, 

rehabilitering og omsorg var på 23%, 1,4% høyere en snittet i 
referansekommunene 

• Agenda Kaupang anbefaler dagens nivå på 3,5 årsverk i 
hjemmesykepleien per 1000 innbyggere korrigert for behovet for 
tjenester for å redusere presset på heldøgns tjenester
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Tjenesteanalyse kontor for tildeling og koordinering

Organisering

• Egen driftsenhet med leder og 5 årsverk i tillegg til ett 
årsverk som per 30. juni er vakant

• Har per i dag tilknyttet 50 % fysio-/ergoterapiressurs fra 
helsetjenesten som brukes i tildelingskontoret

• Det foregår i dag et avtalt samarbeid mellom 
saksbehandling, hjemmetjenesten og helsehus, men det 
oppfattes ulikt hvor godt det fungerer.

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Økte behov og forventninger til tjenestetilbud
• Ha tilstrekkelig kapasitet til å foreta hjemmebesøk og 

tverrfaglige kartlegginger ved nye eller endrede behov
• Kartleggingen viser dårlig skår for påstandene om at 

samarbeidet rundt vedtak fungerer godt nok. Oppgaver er 
ikke avklart og følges ikke tilstrekkelig opp i praksis, 
kommunens saksbehandling innen pleie og omsorg er 
ikke av høy nok kvalitet (kartleggingsfase, utforming av 
tjenestetilbud i tråd med lovverk, formalkrav mv)

Utfordringer
• Profesjonell saksbehandling med høy kvalitet blir sentralt 
• Tydelig ansvar- og oppgavefordeling mellom bestillerfunksjon og 

utøvende tjenester (tjenestebeskrivelser)
• Kommunen bør endre dagens tildelingspraksis og ta tverrfaglig 

kartleggingsbesøk til alle nye brukere
• Tjenestetildeling er en nøkkelfaktor for å styre ressursene riktig og tilby 

tjenester på laveste effektive omsorgsnivå
• Kommunen bør kartlegge og utvikle en helhetlig innsatstrapp for å sikre 

rett bruker på rett sted til rett tid
• Styrke tildelingsfunksjonen med spesialkompetanse som fysio- og 

ergoterapeut og kompetanse på velferdsteknologi
• Sikre helhetlig pasientforløp som tar pasient forsvarlig rett hjem fra 

sykehus alle dager i uken

Kostnadsnivå

• Utgifter til helse- og omsorgstjenestene er lavere enn 
kostragruppens utgiftsnivå

• Driftsenheten hadde et lite merforbruk i 2019 i forhold til 
budsjett på kun 60 000 kroner, totalt forbruk 4,6 mill. kr

• Prognosene per første halvår 2020 er et regnskap i balanse



Lavt antall brukere i psykososialt forebyggende arbeid og høyt innenfor 
arbeids- og aktivitetstilbud - kommunen benytter noe færre årsverk samlet sett 

Vestre Toten har et lavt antall brukere innenfor kategorien psykisk 
helse og rus som mottar psykososialt forebyggende tjenester. 

Andel brukere som mottar tjenester i bolig med personalbase er 
også lavt. 

Kommunens  har flere som deltar på arbeids- og aktivitetstilbud 
samt flere med støttekontakt enn snittet i referansegruppen.
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Årsverk i psykisk helse- og rustjenesten fordelt på hovedforløp

► Kilde: Skjema IS-24/8 2020 Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Årsverk fordelt på hovedforløp
Psykisk helse- 

og rustjeneste

Egen-

vurdering

Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer 3,82

Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 

problemer/lidelser 19,43

Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser 
8,75

Sum årsverk fordelt på hovedforløp, voksne 
32,00

Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer. Barn og unge med nedsatt funksjon 

på grunn av psykiske vansker, dvs. vansker på viktige livsområder som f.eks på 

skolen eller sosialt 4,00

Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 

problemer/lidelser. Barn og unge med diagnostiserbar psykisk lidelse 2,00

Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Barn og unge med 

diagnostiserbar psykisk lidelse og med betydelig nedsatt funksjon , dvs. alvorlige 

problemer som varer over tid. 0,90

Sum årsverk fordelt på hovedforløp, barn og unge 
6,90
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Kartlegging av bemanning og kompetanse i psykisk helse og rus

► Antall ansatte og kompetanseandelen synker på dagtid i helg og i høytider, men er 
forholdsvis stabil hele uken på kveld og på natt

► Tilsvarende kartlegging er gjort for alle turnusgruppene i helse- og omsorgstjenestene, se 
vedlegg til rapport

Kilde: Kommunens egen kartlegging av bemanning og kompetanse per 1. august 2020

Psykisk helse og rus Ma. Ti On. To. Fr. Lø. Sø. Kommentarer

Pasienter - dag 254 (med 
tjeneste)

254 (med 
tjeneste)

254 (med 
tjeneste)

254 (med 
tjeneste)

254 (med 
tjeneste) 6 6

Ansatte styrer sine arbeidsavtaler selv. Varierer 

antall pasienter. De skal ha minimum 4 pasienter 

med oppdrag hver seg på vakten. Bolig: 6 

pasienter Dagplass: Inntil 20 pasienter 

Ambulerende: Varierende antall pr dag. I snitt ca. 

12 pasienter

Ansatte - dag 12 12 12 12 12 2 2 Dekker opp dagsenter, Boligen og ambulerende 

tjenester. Inkludert leder og spl. 1

Ansatte med høyskolekompetanse dag 7 7 7 7 7 1 1
Pasienter - kveld 6 6 6 6 6 6 6 Kun de i bolig + noe ringetilsyn.

Ansatte - kveld 2 2 2 2 2 1 1
Ansatte med høyskolekompetanse kveld 1 1 1 1 1 1 1
Pasienter - natt 6 6 6 6 6 6 6 Kun de i bolig

Ansatte natt, våken 0 0 0 0 0 0 0
Ansatte natt, hvilende 1 1 1 1 1 1 1
Ansatte med høyskolekompetanse natt 0 0 0 0 0 0 0
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Tjenesteanalyse psykisk helse- og rustjenesten

Organisering
• Hovedvekten av ressursinnsatsen går til hovedforløp 2, 

innsatsen er for liten i hovedforløp 3
• På kveldstid og i helg kan heldøgnsbemannet bolig 

kontaktes, i tillegg ungdomsgruppe på kveldstid
• Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter/brukere med 

psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk er lagt til 
korttidsavdelingen

• Samarbeider om FACT-team med Østre Toten, Søndre og 
Nordre Land - forprosjekt 2019

• Har en egen rusmiddelpolitisk handlingsplan

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Veldig stasjonære brukere i heldøgnstilbudet, behov for å 
bygge opp en robust ambulant tjeneste

• Psykisk helse- og rustjenesten følger i liten grad opp 
somatiske helseproblemer til brukergruppen

• Utfordringer med dagens heldøgns tilbudet er utforming 
av boligen, fri tilgang til fellesarealer, hvilende nattvakt, 
blanding av ROP/klar psykiatri

• Innføringen av pakkeforløp har ført til svært liten endring, 
VT har utfordringer med fastlegeordningen

Utfordringer

• Behov for å bygge opp en robust heldøgns ambulant tjeneste 
for å redusere behovet for heldøgns tjenester, gjerne på tvers 
av miljøarbeidertjenestene

• Innføre kortere leiekontrakter for heldøgnstilbudet for å sikre at 
flere kan få glede av dette tilbudet

• Kartlegge rusmiddelsituasjonen ved hjelp av BrukerPlan
• Må sikre mer målrettet behandling/oppfølging og 

brukermedvirkning av de private leverandørene, bør vurdere å 
bygge opp egne tilbud

• En velfungerende fastlegeordning er viktig for brukergruppen

Kostnadsnivå

• Vestre Toten bruker lite ressurser til psykisk helse og rus 
sammenlignet med snittet

• 6 % av de totale utgiftene i 2019 ble benyttet til mennesker 
med psykiske helseplager/ rusrelaterte sykdommer

• Leverer resultat bedre enn budsjett for 2019 og så langt i 2020
• Kjøper private tjenester for 7 mill. kr i 2019



2.5 Mennesker med utviklingshemning/ 
utviklingsforstyrrelser
Pleie- og omsorgstjenester i KOSTRA
– se vedlegg til rapporten 
for komplett analyse
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Kommunen har ikke mange brukere innenfor brukergruppen mennesker med 
utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser i alderen 0-18 år

► Vestre Toten har samlet 
sett ikke spesielt mange 
brukere. 

► Antall brukere i 
ressursintensive ordninger 
som BPA, avlastningsbolig 
og barneboliger er 
imidlertid noe forhøyet.
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Vestre Toten har lave netto driftsutgifter til barn og unge
► Vestre Toten har netto 

lavere kostnader knyttet 
til barn og unge enn 
snittet i 
referansegruppen.

► Kommunen har flere 
brukere med dyre 
tjenester som avlastning 
i bolig og tjenester 
organisert som BPA. 

► Refusjon fra staten er 
spesielt høy. Dette er 
med på holde en lav 
nettokostnad. Den høye 
refusjon på 
resurskrevende brukere 
gjør kommunen sårbar 
for mulige endringer i 
ordningen.
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Bruttokostanden er høy for barn og unge 

Figuren viser:

► Hovedvekten av utgiftene 
innen PLO for barn og 
unge i Vestre Toten er 
særlig knyttet til 
barnebolig. Utgiftene er 
betydelig høyere enn 
snittet i referansegruppen. 
Årsaken til kommunens 
utgifter må derfor både 
sees i sammenheng med 
både flere brukere og 
høyere enhetskostnader.

► Utgifter til BPA er klart 
høyere enn snittet. 

► Utgifter til lettere tjenester 
som støttekontakt og 
omsorgslønn er lavere 
enn snittet.
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Vestre Toten har mange voksne innenfor brukergruppen mennesker 
med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

► Vestre Toten har en høyere 
andel tjenestemottakere 
innenfor kategorien 
mennesker med 
utviklingshemming/ 
utviklingsforstyrrelse i 
alderen 18-67 år enn 
snittet i referansegruppen.

► Som for barn er også 
antall brukere høyere på 
dyrere tjenester som BPA. 
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Vestre Toten har svakt lavere netto kostnader enn snittet

► Vestre Toten har svakt 
lavere netto driftsutgifter 
knyttet til mennesker med 
utviklingshemming/ 
utviklingsforstyrrelser i 
alderen 18-67 år. 

► Brutto utgiftene er noe 
høyere enn snittet i 
referansegruppen men 
høye refusjoner gjør at 
kommunen kommer lavere 
ut. 

► Kommunen er høyt 
eksponert for mulige 
endringer i 
tilskuddsordningen.
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Hovedvekten av utgiftene brukes på ressurser i bolig, utgiftene er høye i 
sammenlikningen. Vestre Toten bruker også mye ressurser på BPA 

*

Figuren viser:

► Hovedvekten av utgiftene til 
brukergruppen mennesker 
med utviklingshemming/ 
utviklingsforstyrrelse i alderen 
18-67 år er knyttet til drift av 
boliger med heldøgns 
bemanning. Utgiftene er 
høyere enn snittet i 
referansegruppen.

► Kommunens utgifter til 
arbeids- og aktivitetstilbud er 
høyest i utvalget er noe lavere 
enn snittet. Flere kommuner 
utvider disse tjenestene for å 
kunne redusere 
ressursbruken i boligene.

► Utgifter til BPA og 
omsorgsstønad for denne 
gruppen er noe høyere enn 
snittet. 
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Vestre Toten ligger noe under snittet når det gjelder andel plasser per 
1000 innbyggere, men høyere i bemanningen av disse per plass

► Noen kommuner kjøper 
tilbud som erstatning til 
egenproduksjon. Kommuner 
kjøper ofte tjenester for 
brukere som det er 
krevende å ivareta i egen 
regi. Årsverk og plasser til 
dette kommer ikke frem i 
figuren over. Det gjør at 
kommuner som ivareta 
dette i egenregi vil kunne ha 
flere årsverk per plass, enn 
kommuner som kjøper slike 
tilbud. Årsverk per plass 
varierer også ut fra 
brukernes behov. Vår 
erfaring er at boligstruktur 
og organiseringen av 
tjenestene også har stor 
innvirkning. 

Vestre Toten har noen flere plasser i boliger med heldøgns bemanning enn snittet i referansegruppen (Vestre Toten 3,3 - snittet 
3,6). Ser man på sammenhengen mellom andel plasser per 1000 innbyggere og årsverk per plass ser vi at Vestre Toten ligger 
under snittet for årsverk per plass. Noe høyere andel plasser kompenseres ikke tilstrekkelig for lavere bemanning slik at samlede 
kostnader blir høyere. 
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2.5 Omsorgstjenesten
Tjenesteanalyse

Sammendrag – tjenesteanalyse omsorgstjenesten

Organisering

• Helsetjenestene og Omsorgstjenestene i kommunen er organisert 
med separat ledelse, behov for økt samhandling/koordinering med 
helse 

• Pr dags dato har Omsorgstjenesten 9 driftsenhetsledere og 20 
ulike geografisk plasserte enheter + 2 heldøgnsbemannede 
enkeltboliger/satelittboliger

• Totalt viser kartleggingen 300 årsverk fordelt på 495 ansatte, 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse 61%

• Omsorgstjenesten har ulik intern organisering av ledelse og har 
for mange ledere til å kunne drive effektivt utviklingsarbeid

Anbefalinger fra Agenda Kaupang

• Samordning på felles utviklingsområder med 
helsetjenestene

• Endring nødvendig for å møte tjenestebehovet på en 
bedre måte fremover, utfordrende å få levert koordinert 
innsats i første fase av problemstillinger

• Kommunen har ifølge informantene ikke i stor nok grad 
tatt i bruk velferdsteknologi og digitalisering som 
understøtter arbeidsprosesser og øker innbyggernes 
mulighet til å ta ansvar for egen livssituasjon

• Manglende heltids- og kompetansekultur i tjenesten

Utfordringer

• Felles organisering og ledelse av dagens omsorgstjenester og fysio- og 
ergoterapitjenesten og legetjenesten for å sikre bedre utnyttelse av felles 
ressurser

• Økt fokus på strategisk ledelse og utviklingsarbeid ved å redusere 
lederspennet og sikre en effektiv ledergruppe

• Øke sykepleieandelen i hjemmetjenesten
• Etablere en felles robust heldøgns ambulant tjeneste i 

miljøarbeidertjenestene (psyk/rus og Miljøtjenesten) for å redusere behovet 
for heldøgns tjenester

• Samarbeide med kommunene i Gjøvikregionen for å legge til rette for mer 
erfaringsbasert forskning i helsetjenestene

• Økt satsing på de nederste trinnene i innsatstrappen ved å redusere 
framtidig dekningsgrad for heldøgns omsorg til 15 prosent

Kostnadsnivå

• Utgiftsnivået til helse- og omsorgstjenestene er betydelig 
lavere enn gjennomsnittet for kostragruppe 7

• 73 % av Vestre Toten sine utgifter til pleie og omsorg brukes på 
brukergruppen andre i hovedsak eldre

• Vestre Toten har totalt sett høy dekningsgrad for heldøgns 
omsorgsplasser (sykehjem og omsorgsboliger). Innenfor 
samme ressursramme bør kommunen kunne styrke innsatsen 
på de tidligere trinnene i innsatstrappen slik at man på sikt kan 
redusere dekningsgraden



3. Hva er handlingsrommet?
Anbefalinger til videre utvikling og konkrete 
tiltak for å redusere forventet kostnadsutvikling
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Vi får ikke mer 
budsjett

Vi kan ikke kutte 
tjenester eller 
effektivisere

Da sitter vi igjen med svindel 
som gjennomføres i et 
«Ressurs-
optimaliseringsprosjekt»

Hva må Vestre Toten gjøre for at dette ikke skal oppleves som 
«svindel» og urealistiske anbefalinger?
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Kan vi ikke bare fortsette som før, da?

► Behovet for pleie og omsorgstjenester vil vokse med det 
dobbelte fram mot 2045 dersom Vestre Toten viderefører 
dagens praksis

► Hvilke bygg skal kommunen ha i 2040?

► Hvordan gi innbyggerne gode tjenester?

► Hvordan rekruttere kompetente medarbeidere?

► Fra heldøgns omsorg til hjemmetjenester
► Hvordan være aktiv og deltakende i eget liv og                          

fortsette å bo i eget hjem så lenge som mulig,                     til 
tross for funksjonsnedsettelser og hjelpebehov?

► Hvordan styrke de ambulante tjenestene                                            
slik at behovet for institusjon og heldøgns                             tilbud 
blir redusert?

► Styrke pårørende og frivillighet som en ressurs

► Utforske og ta i bruk teknologi, for å oppnå                          
smartere helsetjenester

► «Å vokse smartere» vil kreve helhetlig tilnærming og et                 tett 
samarbeid mellom politikk og administrasjon
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Hvordan ta hensyn til forventet vekst i behov og «vokse smartere»?

► Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester er 
nesten dobbelt så høyt i 
2045 som i dag dersom vi 
fortsetter som nå

► Behovet for pleie- og 
omsorgstjenester øker fra 
dag 1

► Hovedutfordringen er 
innbyggernes 
forventninger til helse-
og velferdstjenestene

► Utfordringsbildet både i 
Vestre Toten og nasjonalt 
– vil kreve nye 
arbeidsformer

► Kilde: Agenda Kaupang 
basert på demografi-
komponenten i statens 
inntektssystem og MMMM-
alternativet til SSB, august 
2020
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Store endringer i beregnet behov for tjenester allerede i neste økonomi-
planperiode – det er kun behovet i pleie- og omsorgstjenestene som vokser
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Hva er handlingsrommet?

Kostnaden av å produsere 
minstestandarden og lovpålagte oppgaver 
på den mest effektive måte (Basisramme)

Ekstrautgiften av å tilby tjenesten når den produseres på en 
ineffektiv måte. Ved effektivisering og omstrukturering kan 
utgiftene reduseres uten at det går utover kvaliteten i tjenestene

Kommunens prioritering av eller satsning på et tjenesteområde

Kommunens prioritering og evne til effektivisering og omstilling 
påvirker handlingsrommet

«Gråsone» representerer sløsing; Ventetid, transport og bevegelse, feil bruk av ressurser (også 
menneskelig potensiale), feilretting, leting, brukere som avslutter tjenesten, sløsing av tjenestemottakers 
tid, sløsing med ressurser, overproduksjon osv
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► Det anbefales ikke å redusere 
ressursrammen til helse- og 
omsorgstjenestene i Vestre 
Toten, men å utnytte 
effektiviseringspotensialet til å 
investere i utvikling som gjør at 
tjenesten kan «vokse smartere»

► Agenda Kaupang anbefaler at  
Vestre Toten kommune satser 
på følgende 12 innsatsområder 
de neste 4 årene for å vokse 
smartere

► Helse- og omsorgstjenestene 
kan ikke løse utfordringene 
framover alene og flere av 
innsatsområdene peker på 
andre kommunalområder som 
viktige bidragsytere 

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020

3.1 Oppsummering 
innsatsområder Anbefalte innsatsområder
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3.1 Anbefalte innsatsområder Anbefalinger og overordnede målsetninger 
i helse- og omsorgstjenestene

Bærekraftige tjenester og sunn økonomi er viktige forutsetning for 
neste økonomiplanperiode – fire målområder som sikrer dette er 
► Leve hele livet

► Økt fokus på folkehelse, helsefremming og mestring og reformen 
Leve hele livet i alle kommunale sektorer og i lokalsamfunnet

► Styrke og differensiere boligtilbudet slik at flere kan mestre å bo i 
egen bolig

► Alle drar i samme retning 
► Sikre samskaping med innbyggere, frivillige og næringsliv om 

udekkede behov

► Ny felles organisering av helse- og omsorgstjenestene for å utnytte 
felles ressurser best mulig

► Helhetlig tjenesteforvaltning
► Tverrfaglig og rask behovs- og ressurskartlegging til innbyggerne 

ved behov for hjelp

► God saksbehandling med utgangspunkt i en helhetlig innsatstrapp 
og god innbyggerdialog

► Rett kompetanse til rett tid
► Utvikle en heltidskultur og rammer for god strategisk ledelse

► Digitalisering og velferdsteknologi for forenkling og økt kvalitet 
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3.1 Anbefalte innsatsområder Leve hele livet - forslag til hovedmål 1 
med innsatsområder

► Leve hele livet
► Økt fokus på folkehelse, helsefremming og mestring og 

reformen Leve hele livet i alle sektorer
► Tidlig, tverrfaglig innsats 

► Sikre felles prioriteringer som inkluderer private 
avtalefysioterapeuter og fastlegene

► Mobilisere innbyggernes egne ressurser og 
mestringsevne

► Aktivitet i alle aldersgrupper
► Økt kvalitet og effekt i ambulante tjenester som sikrer 

hverdagsmestring og boevne i egen bolig
► Satsing på å styrke tverrfaglig tjenester inkludert 

fysio- og ergoterapitjenester
► Bruker- og pårørendedrevet tjenesteutvikling
► Fleksible avlastningsordninger som sikrer at du kan 

bo hjemme
► Utvikle godt sammensatte og koordinerte tjenester  
► Styrke og differensiere boligtilbudet slik at flere kan 

bo hjemme lengre enn i dag
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3.1 Anbefalte innsatsområder Helhetlig tjenesteforvaltning - forslag 
til hovedmål 2 med innsatsområder

► Helhetlig tjenesteforvaltning – viktig forutsetning for 
bærekraftige tjenester og sunn økonomiske rammer

► Tverrfaglig og rask behovs- og ressurskartlegging til 
innbyggerne ved behov for hjelp

► God saksbehandling med utgangspunkt i en helhetlig 
innsatstrapp 

► Sikre koordinerte tjenester og helhetlige pasientforløp
► Sikre god innbyggerdialog
► Mobilisere og ansvarliggjøre innbyggerne og 

lokalsamfunn

► Folkehelse, helsefremming og mestring i alle 
kommunale sektorer og i lokalsamfunnet

► Utvikle samarbeid med pårørende, frivillige og 
næringsliv

► Bærekraftig tjenester og sunn kommuneøkonomi
► Utvikle enhetspriser for alle tjenester og vurdere alternative 

løsningsforslag

► Digitalisering og velferdsteknologi for forenkling og økt 
kvalitet 
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3.1 Anbefalte innsatsområder Alle drar i samme retning - forslag til 
hovedmål 3 med innsatsområder

► Alle drar i samme retning
► Sikre samskaping med innbyggere, frivillige og 

næringsliv om udekkede behov
► Legge til rette for møteplasser for å motvirke 

«utenforskap» og inaktivitet 

► Alle kommunale sektorer må stimuleres til å bidra 
med å løse helse- og velferdsutfordringer lokalt

► Utvikle en helhetlig innsatstrapp med riktig 
forvaltning av tjenesteressurser og god 
innbyggerdialog rundt innhold og formål

► Ny felles organisering av helse- og 
omsorgstjenestene for å utnytte felles ressurser 
best mulig og «vokse smartere»

► Innovasjonskultur og endringsledelse

► Utnytte helsefellesskap og helseklyngen i 
Innlandet og verksted for integrerte 
helsetjenester i Bright House på Gjøvik, til 
samskaping, samhandling og idéutveksling 
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3.1 Anbefalte innsatsområder Rett kompetanse til rett tid - forslag til 
hovedmål 4 med innsatsområder

► Rett kompetanse til rett tid
► Heltidskultur og kompetanse

► Rekruttere, utvikle og beholde nødvendig 
kompetanse for å gi tjenester med god kvalitet

► Utvikle en heltidskultur og rammer for god 
ledelse

► Ressurspool for arbeid på tvers
► Helhetlig pasientforløp som sikrer gode overganger 

og forsvarlige tjenester hjemme
► Spesialiserte og sentraliserte tjenestetilbud

► Utvikle helsehuset som en kompetansebase for 
spesialisert behandling

► Etablere en felles ambulant 
miljøarbeidertjeneste

► Digital kompetanse 
► Vurdere å innføre virtuell korttidsopphold hvor 

kompetanse og ressurser følger pasientene hjemme
► «Hva er viktig for deg?» - bakgrunn for all 

saksbehandling
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3.1 Oppsummering 
innsatsområder

Agenda Kaupangs anbefaling til hovedtiltak
i økonomiplanperioden 2021-2024
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1. «Helse og mestring vokser smartere» 
2. Helhetlig tjenesteforvaltning
3. Heldøgns omsorg
4. Nye boformer
5. Tverrfaglig ambulerende tjenester

Sentrale stikkord
Tiltak 1: Ny felles organisering av helse og omsorg, 
digitalisering - utnytte stordriftsfordeler og synergier av 
fellesskapsløsninger – kompetansestyring – heltidskultur 
- utnytte helsefellesskap og helseklyngen i Innlandet til 
samskaping, samhandling og idéutveksling 

Tiltak 2: Videreutvikle en robust forvaltningsenhet -
profesjonalisere tildeling – tverrfaglig og rask  
ressurskartlegging - utvikling av en «helhetlig 
innsatstrapp» - helhetlige og koordinerte pasientforløp

Tiltak 3: Redusere dekningsgraden på heldøgns 
omsorgsboliger – økt aktivitetstilbud til hjemmeboende –
effektivisering av drift – samordne natt-tjenester – digitalt 
tilsyn – annen relevant velferdsteknologi

Tiltak 4: Hindre press – Serviceboliger med og uten 
bemanning i regionsentrene – dialog med utbyggere

Tiltak 5: Ambulerende tjenester innen alle relevante 
områder – mer fleksibel tjenesteyting for å møte 
brukernes behov inkl. avlastningsordninger



3.2 Mulige økonomiske besparelser
Det anbefales ikke å redusere ressursrammen 
til helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten, 
men å utnytte effektiviseringspotensialet til å 
investere i utvikling som gjør at tjenesten kan 
«vokse smartere»
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De teoretiske innsparingsmulighetene basert på regnskap 2019 viser at det er lite å 
hente på pleie- og omsorgsområdet, mens det er mye å hente på oppvekstfeltet

► Analysen viser at 
Vestre Toten driver 
veldig effektiv 
tjenesteproduksjon 
samlet sett når vi 
korrigerer for 
utgiftsbehovet til 
kommunen

► Dersom Vestre 
Toten skulle drevet 
som gjennomsnittet 
av kommunene i 
kommunegruppe 7, 
måtte kommunen 
brukt 60,5 mill. kr 
mer i 2019

► De oransje-
markeringene viser 
de områdene hvor 
kommunen benytter 
mer penger enn 
sammenlignings-
kommunene
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Lavt «innsparingspotensial» i pleie og omsorgstjenestene i Vestre Toten

► Det teoretiske 
«innsparingspotensialet» til 
Vestre Toten innen pleie og 
omsorg er illustrert i figuren 
og hvordan den har utviklet 
seg over de tre siste 
regnskapsårene. 
Sammenlignet med 
kommunegruppen, så er 
Vestre Toten 34,2 mill. kroner 
rimeligere på pleie og omsorg 
basert på fjorårets regnskap.

► Kostnadsutviklingen mot 
kommunegruppen er 
forbedret fra 2018 til 2019 
med nærmere 4 mill. kroner. 
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Vestre Toten er 28 millioner kroner rimeligere på helse- og 
omsorgstjenester i institusjon mot kommunegruppe 7
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3.3 Tydeliggjøring av tildeling- og 
koordineringsfunksjonen

Utvikling av en helhetlig dimensjonert innsatstrapp

112



► Kommunale helse- og omsorgstjenester er et knapphetsgode som skal 
forvaltes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale standarder.

► Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse- og 
omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i 
tilstrekkelig omfang.

► Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av 
helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndig-
hetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og 
pårørende. 

► God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene. 
Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for styringen av 
kommunens utgifter. Dette er et krevende fagfelt, hvor flere perspektiver 
skal vektlegges samtidig. Erfaringen viser at saksbehandlingen blir mer 
utfordrende og spesialisert. Dette medfører at flere kommuner 
spesialiserer disse funksjonene, men organiseringen av dette arbeidet kan 
være ulikt.

► Lav kvalitet og feil saksbehandling har konsekvenser for den enkelte 
innbygger, men også for kommunen.

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 113

3.3 Tildeling- og 
koordineringsfunksjonen 

Behov for profesjonell saksbehandling 
med høy kvalitet
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3.3 Tildeling- og 
koordineringsfunksjonen 

Gode prinsipper for 
saksbehandling i Vestre Toten

Henvendelse 
om behov for 

bistand
Åpning av sak

Innhente 
relevante 

opplysninger

Vurdering av 
saken

Avgjørelse med 
vedtak

Bestilling av 
tjenester Oppfølging

Involvere innbygger og pårørende. Øke innbyggers handlingskompetanse. Rådgivning og veiledning med fokus på ressurser. Lytte til innbygger.

Opplysning og helhetsvurdering. Saksopplysninger begrenses til det mest nødvendige, og omfattende nok til at relevant informasjon ikke blir oversett

Rettssikkerhet – sørg for at saksbehandling blir gjort etter loven. Innbyggeren kjenner sine rettigheter og plikter. Sett rammer, tydeliggjør myndighetsrollen

Dokumentasjon og vedtak. Systematisk skriftlig dokumentasjon hvor det fremkommer tydelig hvor opplysninger er hentet fra.



3.3 Tildeling- og 
koordineringsfunksjonen 

Ny styringstenkning bør forsterkes 
ytterligere i Vestre Toten

Fra forestillingen om: 
► Kommunen kan og skal løse offentlige opgaver på 

egen hånd.

Til forestillingen om: 
► Kommunen best når sine mål i samarbeid med 

relevante og berørte innbyggere og lokalsamfunnet.

Minste inngripen øker livskvalitet og verdighet!
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3.3 Tildeling- og 
koordineringsfunksjonen 

Ny tenkning i møte mellom 
innbygger og kommunen 

Rett til og               
krav på

Ytelser

Ta 
avgjørelser

Behov for 
bistand til 

Løsninger 
sammen med 

Veiledning 
og samspill

Vi skal jobbe for at færrest mulig får vedtak om tjenester. Derfor skal                      

lavterskeltilbudene være lett tilgjengelige (utsagn fra kommunal leder)
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3.3 Tildeling- og 
koordineringsfunksjonen 

Ny tankegang, men ikke et 
enten eller (litt fra begge) 
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Agenda Kaupang anbefaler Vestre Toten å utvikle en tilsvarende strategi

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 
med befolkningsutviklingenUtredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 118



Agenda Kaupang anbefaler å utvikle en helhetlig innsatstrapp for Vestre Toten
Eksempel på trinnene i innsatstrappen – viser grad av inngripen i innbyggernes liv

► Hvilke trinn mangler?

► Hvilke trinn må styrkes 

► Hvilke trinn skal reduseres?
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Vestre Toten bør lage en tilsvarende tydelig forventningsavklaring med 
innbyggerne før kommunale tjenester blir innvilget Kilde: Bjørnafjorden kommune
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3.3 Framtidig utvikling av heldøgns tilbudet –
dimensjonering, lokalisering og «boligtrapp»
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Vestre Toten kommune bør styrke de fire laveste trinnene i innsatstrappen og 
satse på nye boformer, ved å gjøre smarte grep øverst i trappen

► For å vokse smartere de nærmeste 
årene bør fokuset være på å investere 
mer innsats og ressurser på de lavere 
trinnene ved å omfordele ressurser fra 
de øverste trinnene i «innsatstrappen»
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Vestre Toten må sørge for riktig dimensjonering av trinnene i trappen og 
effektiv drift av disse for å møte framtidens behov på en bærekraftig måte

► Volumfokusering ► Enhetsprisfokusering
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Demografisk framskrivning av sykehjemsplasser og HDO

Tabellene viser behovet for nye sykehjemsplasser 
og heldøgns omsorgsplasser om dekningsgraden 
per 1. januar 2020 skal beholdes fremover basert 
på SSB middelverdier per august 2020 (MMMM)
Figuren til venstre viser landsgjennomsnittet for 
dekningsgrader over 80 år i 2019

Antall eldre i K-3443 Vestre Toten
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Sykehjemsplasser i dag

56                                          8,1 % 56   57   59   59   62   65   67   72   78   84   89   92   95   96   99   103 105 107 110 111 112 113 
-  1     3     3     6     9     11   16   22   28   33   36   39   40   43   47   49   51   54   55   56   57   

Omsorgsboliger i dag

60                                          8,6 % 60   61   63   63   67   69   72   77   84   90   95   99   102 103 106 110 112 114 118 118 120 121 
-  1     3     3     7     9     12   17   24   30   35   39   42   43   46   50   52   54   58   58   60   61   

Utregning av antall plasser nødvendig = nullalternativet

Behov for endret antall plasser

Behov for endret antall omsorgsboliger

Dekningsgrad omsorgsbolig 80+ 

Dekningsgrad sykehjem 80+

Antall eldre i K-3443 Vestre Toten
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Sykehjemsplasser i dag

56                                          8,1 % 56   57   59   59   62   65   67   72   78   84   89   92   95   96   99   103 105 107 110 111 112 113 
-  1     3     3     6     9     11   16   22   28   33   36   39   40   43   47   49   51   54   55   56   57   

Omsorgsboliger i dag

85                                          12,2 % 85   86   90   90   94   98   102 110 119 127 134 140 144 146 150 156 159 162 167 168 170 172 
-  1     5     5     9     13   17   25   34   42   49   55   59   61   65   71   74   77   82   83   85   87   

Utregning av antall plasser nødvendig = nullalternativet

Behov for endret antall plasser

Behov for endret antall omsorgsboliger

Dekningsgrad omsorgsbolig 80+ 

Dekningsgrad sykehjem 80+
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Med dagens dekningsgrad, vil det være behov for 36 flere 
sykehjemsplasser og 55 HDO-plasser i 2030

Figuren under viser behovet for nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser om dekningsgraden per 1. 
januar 2020 skal beholdes fremover basert på SSB middelverdier per august 2020 (MMMM)
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Med dekningsgrad på landsgjennomsnittet (HDO reduseres fra 85 boliger til rundt 60 
snarest mulig), vil det være behov for 36 flere sykehjemsplasser og 39 HDO-plasser i 2030

Figuren under viser behovet for nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser om dekningsgraden per 1. 
januar 2020 skal beholdes fremover basert på SSB middelverdier per august 2020 (MMMM)
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Framtidig behov for heldøgns omsorg
Omsorgsbygg utbyggingsforslag Kilde 18.8.20, basert på omsorgsplan 2040

► Kommunen har presentert en skisse til hvordan kapasitetsøkning kan 
gjennomføres. Endringer vil tilkomme etter hvert som prosjektene utredes 
nærmere. Formålet med skissen er å angi retning på løsninger og skape 
forankring for planlegging, anskaffelse av tomter og innretning av byggene til 
ulike formål. Det må vurderes om byggene skal være kommunale bygg, 
boligstiftelsen eller andre private utbyggere.

► Behovet for plasser i Vestre Toten vil måtte vurderes på nytt frem mot 2025 
basert på oppdaterte befolkningstall, resultater av kommunens forebyggende 
innsats og folks generelle helse, utviklingen i pårørendeomsorg, hjemmetjenester 
og ikke minst trygghetsskapende teknologi.
Trygdeboliger og andre velferdsboliger
ubemannet

Antall 
2017

Behov for trygdeboliger eller andre typer 
velferdsboliger 
ubemannet

År 
nytt bygg

Trygdeboliger Vestre Toten 139

Storkjøkken og vaskeri Utrede samarbeid i Gjøvikregionen, eventuelt nytt bygg 2019
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Framtidig behov for heldøgns omsorg
Omsorgsbygg utbyggingsforslag Kilde 18.8.20, basert på omsorgsplan 2040

Institusjon og bolig 
Heldøgns bemannet

Antall plasser 
2017

Institusjon og bolig heldøgnsbemannet
Behov for nye plasser 

År 
ny plass

Raufoss
Raufosstun helsehus 
Institusjonsplasser korttid

21 9 – totalt 30 plasser
Institusjonsplasser i eksisterende bygg, klar til å tas i bruk

2020

Bøverbru
Gimle sykehjem 
Institusjonsplasser langtid og korttid

34 11 – totalt 45 plasser
Institusjonsplasser hvorav 8 anbefales å være skjermet 
enhet for mennesker med demens. 
16 omsorgsboliger 

2021

2030

Bøverbru
Gimletun og Gimlevegen omsorgsboliger
Boliger for mennesker med demens

32
3 avlastning

Eina
Sundskogveien omsorgsboliger
Boliger for eldre og andre med behov

14

Raufoss
Korterudveien omsorgsboliger
Boliger for eldre og andre med behov

14

Raufoss, boliger for eldre og andre med behov
Raufosstun omsorgsboliger

Raufoss sentrum

25 16 omsorgsboliger påbygg nordsiden av eksisterende bygg
16 omsorgsboliger påbygg vestsiden av eksisterende bygg
16 omsorgsboliger kan inngå i utbyggingsprosjekter i 
Raufoss i henhold til pågående planarbeid

2025
2030
2035

Reinsvoll og Bøverbru
Ytterskog og Tyggebærstien Omsorgsboliger
Boliger for mennesker med utviklingshemming

10

Raufoss 
Elvesvingen omsorgsboliger
Boliger for mennesker med utviklingshemming

5 5 -6 boliger
Anbefales bygg i Raufoss sentrum. 

2020

Raufoss dag og avlastingssenter for mennesker med 
utviklingshemming

4 avlastning 2 avlastning døgnplasser, økt kapasitet i dagsenter. 2019

Raufoss
Eventyrveien omsorgsboliger
Boliger for mennesker med psykisk lidelse

7 5 boliger for mennesker med psykisk lidelse og 
rusproblematikk. 

2025

Totalt eksisterende og nye plasser 165 100 Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 128



Helhetlig boligpolitikk - viktige krav til utbyggere

► De tre viktigste kravene til utbyggere i tillegg til 
universell utforming, integrerte teknologiske 
hjelpemidler (integrert velferdsteknologi) og krav til 
hensiktsmessig infrastruktur, er etter vår mening

► Utforming og størrelsen på badet 
► Rapporten «Et godt bad forlenger livet (i egen 

bolig)» Fysiske hindre i boliger - og tiltak for å 
fjerne dem. 

► krav til «dusj, spyl og føn» toalett

► plass til 2 hjelpere og teknisk utstyr

► solide materialer for mulighet for feste av heis 
(travers) og håndtak i dusj og til toalett

► Krav til fellesareal som en % av totalt areal (for 
eksempel 15% av totalt areal)

► Mulighet for vaktmestertjenester inkludert i 
husleien
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Nye boformer – eksempler er «Generasjonenes hus» i Århus og 
Vindmølleparken i Stavanger

► I Århus ligger «Generasjonenes hus» i havneområdet. Huset kombinerer klassiske kommunale tilbud, 
barnehage, boliger for eldre og funksjonshemmede, ungdoms- og familieboliger. Generasjonenes hus 
inviterer omverdenen og det sivile samfunn inn, og er en del av byens brobygging mellom generasjoner 
og innsats mot ensomhet. 

► Boformen ”Gaining by Sharing” (www.gainingbysharing.no) blir utforsket i Vindmølleparken i Stavanger. 
Prosjektet viser hvordan man oppnår bokvaliteter i byen ved boformer som svarer på nye boligbehov, 
og minimerer forbruk av areal og ressurser gjennom fellesskap og deling. Beboere inviteres med i en 
medvirkningsprosess fra tidlig fase.

► Brukermedvirkningen skal følge prosjektet helt fra reguleringsfasen og inn i de fasene hvor 
arkitektoniske og organisatoriske løsninger konkretiseres. Det handler om hvilke individuelle og felles 
gevinster vi kan få ved å dele hverdagslivet mer med hverandre. Gjennom ulike boligtypologier er 
bofellesskapet tilrettelagt for et mangfold av beboere i ulik alder og livsfaser
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Utforske og ta i bruk teknologi, for å oppnå smartere helsetjenester

►Tilrettelegge for å bo lengre hjemme

► Forskning viser at de fleste eldre ønsker å bo                                                                       
hjemme, og at de i stor grad ønsker å klare seg selv

►Digital samhandling for medarbeidere og samarbeidspartnere

► Nye måter å samarbeide på gjennom deling av informasjon, i kombinasjon med mer 
fleksible kontorløsninger og integrerte digitale løsninger

►Digitale tjenester til brukere og pårørende

► Økt grad av selvbetjening etter modell fra andre sektorer vil gi effektivitetsgevinster 

►Bygninger for fremtiden

► Utfordringen er å planlegge og bygge fasiliteter man ønsker å oppholde seg i  - ikke 
bare vi som er her nå, men også generasjonen etter oss

►Utnytte teknologi i institusjonene

► Målet er å gi beboerne en tryggere hverdag og møte morgendagens utfordringer med 
smartere tjenester

e-HelseVelferds 
teknologi

Sensor 
teknologi
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4. Anbefaling til ny overordnet organisering 
av helse- og omsorgstjenestene

Hva vil vi oppnå med ny organisering?

132



► Sikre nødvendig styring, både i forhold til måloppnåelse, men også i forhold til 
overholdelse av lover, forskrifter og overordnede vedtak.

► Sikre nødvendig samordning og koordinering mellom ulike oppgaver som bør samordnes 
av hensyn til overordnede mål

► Sikre nødvendig utvikling av organisasjonen slik at 
den innehar omstillingsevne,     
evne til innovasjon og læring

► Ivareta hensyn til effektiv drift
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4.1 Mål for ny organisering Hva vil vi oppnå med ny organisering?

Organisasjonsutviklingsmodell - Samhandling og samskaping. Kilde Agenda Kaupang



► Samorganisering av helse- og omsorgstjenestene i en ny felles organisasjon skal sikre en bærekraftig måte å 
møte framtidenes voksende behov på

► Felles kommuneovergripende forvaltning og koordinering av tjenester til innbyggere etter helse- og 
omsorgstjenesteloven

► Sikre en mest mulig helhetlig organisering og lederstruktur for hele helse- og omsorgstjenesten

► Stedlig ledelse med fokus på både «penger, fag og folk»

► Ledelse som bygger opp under myndiggjorte medarbeidere og en lærende organisasjon

► Større grad av samordning og samarbeid på tvers - godt og avklart samarbeid rundt pasientoppfølgingen (helhetlige 
pasientforløp)

► Helhetlige og samordnede tjenester til brukerne, bedre kontinuitet for brukerne – færre ansatte å forholde seg til

► Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å kunne ta pasient rett hjem fra spesialisthelsetjenesten 

► Sikre tilstrekkelig spesialkompetanse for pasienter som har behov for det

► Tilrettelegge for at hverdagsmestring som tankesett får spredning i alle helse- og omsorgstjenestene

► Tjenestene er forberedt og rustet for oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten (DMS Sør Helgeland mv.) 

► Drift og aktivitet som er tilpasset de økonomiske rammene

► De ansatte skal oppleve tilfredsstillende og hensiktsmessige rammevilkår for å utføre sine oppgaver
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4.1 Mål for ny organisering Hva vil vi oppnå med ny organisering?



► «Arbeidsform 
er viktigere enn 
organisering»
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4.2 Ny organisasjonsmodell 
for Helse og mestring

Anbefaling til ny felles organisering 
av helse- og omsorgstjenestene 

Helse og mestring
Helse- og mestringssjef

Institusjon og 
heldøgns botilbud

Hjemmetjenesten 
og Helsehus

▪ Helsehjelp
▪ Praktisk bistand
▪ Korttidsplasser
▪ Dialyse/KAD
▪ Fysio- og 

ergoterapi til hele 
kommunen

▪ Fagteam 
palliasjon/alvorlig 
syke, rehabilitering 
sår/diabetes mv.

▪ Gimle sykehjem
▪ Omsorgsboliger for 

eldre; Gimle, 
Korterud, Sundskog 
Raufosstun

▪ Aktivitetstilbud for 
hjemmeboende 
med demens

▪ Demensteam
▪ Storkjøkken, vaskeri

Stab: Strategisk 
støtte og 

implementerings-
støtte

Kommuneoverlege 
Kommunepsykolog

Legetjenesten

Forvaltning og 
koordinering

Tjenestetildeling
Boligtildeling
Hjelpemiddel-

formidling/ehelse
Rådgiverfunksjoner
Demenskoordinator

BPA

Ansvar for leveranser til kommunens innbyggere, gjester, samfunns- og næringsliv 

Ansvar for helhetlig styring og utvikling

Livsmestring

▪ Miljøarbeider-
tjenesten Raufoss, 
Bøverbru, 
Reinsvoll

▪ Psykisk helse- og 
rustjeneste

▪ Aktivitets- og 
avlastningssenter

▪ Ambulante 
heldøgns tjenester

▪ Frisklivstilbud

Virksomhetsleder
4-5 avd. ledere

85 åv.

Virksomhetsleder
4-6 avd ledere

105 åv .+ 17 åv.

Virksomhetsleder
4-5 avd ledere
85 åv. + 19 åv.



► Samorganisering av helsetjenestene og omsorgstjenestene i en ny felles organisasjon

► Anbefaler at helsestasjon- og skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten blir organisert under oppvekstsektoren, men med en formell 
samhandlingsarena, se eksempel i eget lysark i vedleggsdelen. En slik anbefaling forutsetter at det må tas stilling til hvordan denne tjenesten skal 
organiseres i oppvekstsektoren, slik at tjenestene ikke blir hengende i «løse luften» uten en tydelig strategi

► Felles forvaltning og koordinering av tjenester til innbyggere etter helse- og omsorgstjenesteloven, inkludert oppvekstsektoren, kommuneovergripende

► Koordinerende enhet med mandat til å peke ut ansvarlig koordinator også i Oppvekst

► Organiseringen av kommunepsykolog bør vurderes nærmere mellom Oppvekst og Helse og mestring

► Vurdere nytt navn på helse- og omsorgstjenestene til «helse og mestring»

► Alternativt helse og velferd, helse og livskvalitet eller helse og aktivitet

► Strategisk ledergruppe som ikke er for stor og med tilstrekkelig utviklingskraft

► Totalt seks ledere inkludert helse- og mestringssjef, assisterende helse- og mestringssjef     
med ansvar for felles stab- og støttefunksjoner, tre virksomhetsledere og leder for          
forvaltning og koordinering

► Avdelingsledere med ansvar for penger, fag og folk og ikke for stort lederspenn        
(20-25 årsverk), stedlige ledere i størst mulig grad

► Fagkoordinatorer og team – plassering under «forvaltning og koordinering»

► Kjøkken, vaskeri – mulig interkommunalt samarbeid/outsourcing – alternativ organisering bør vurderes

► Medisinsk faglig rådgivning, kommuneoverlegefunksjonen og kommunepsykolog lagt rett under ny helse- og mestringssjef

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 2020 136

4.2 Ny organisasjonsmodell 
for Helse og mestring Viktige avklaringer og forutsetninger



► Kommunene vil ha behov for å rekruttere 
og beholde «de beste hodene»

► De kommunene med høyest kompetanse 
i brukerrettede tjenester i pleie og omsorg 
har lavere netto driftsutgifter enn 
kommuner som har lav gjennomsnittlig 
kompetanse

► Andel høyere utdanning er signifikant 
forbundet med lavere sykefravær

► KS FoU Erfaringer IA-ledelse 2.0 – NED 
med sykefraværet!

► Fra «amatørkultur» til «heltidskultur»
► Effekter av heltidskultur 
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4.3 Prinsipper for ny 
organisering Kompetanse lønner seg



►Mestringsorientert ledelse 
► Lederatferd med vekt på læring, utvikling 

og motivasjon ut i fra medarbeidernes 
individuelle forutsetninger

► Forbundet med: mestringsklima, 
selvstendighet, mestringstro, 
oppgavemotivasjon, bedre 
jobbprestasjoner og lavere sykefravær

► IA ledelse 2.0 - NED med sykefraværet

► Mestringsklima er signifikant forbundet 
med lavere sykefravær i virksomheter 
innen helse- og omsorg

► Både totalt sykefravær og legemeldt 
sykefravær
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4.3 Prinsipper for ny 
organisering Ledelse lønner seg

Læring, utvikling 
og mestring

Samarbeid og 
kunnskaps-

deling

Utvikling ut i 
fra egne 

forutsetninger
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4.3 Prinsipper for ny 
organisering På vei mot en ny kommunerolle



► God politisk forankring av forslag til strategiske endringer og økt satsing på korttid
► Sikre god informasjon og forståelse for tjenestenivå hos pårørende
► Styrke vurderingsarbeidet for å sikre at  riktige brukere kommer på riktig plass og hindrer 

obstruksjon av korttidsplassene. Skape realistiske forventninger til hvor lang tid det tar å sikre rett 
bruker på rett plass jmf. nytt forslag til fordeling av brukere/type plasser 

► Bruke fagkompetanse på rett sted og til rett tid
► Tilstrekkelig dimensjonering av ressurser til ledelse og stab/støtte. Redusere fare for slitasje på 

ledere og sikre energi til gjennomføring ved å avsette tid, gi støtte og følge opp ledere
► Sikre god involvering og forståelse fra fagforeningene for foreslåtte tiltak
► Holde fokus på godt nærværsarbeid og følge opp sykefraværet regelmessig og systematisk, 

redusere fare for oppsigelser og styrke evnen til å beholde og rekruttere ansatte
► Planlegging av utgifter og investeringer, slik at investeringer gjennomføres og gevinster hentes
► Vestre Toten kommune har beskrevet en omsorgstrapp i sin strategiplan for helse- og 

omsorgstjenestene og bør følge opp denne ved å sikre tilstrekkelig satsing på trinn som kan dempe 
den forventede behovet for flere heldøgns omsorgsplasser
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4.4 Tiltak for å sikre ønskede 
effekter Tiltak for å sikre ønskede effekter



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.

► Sluttrapport 20. november 2020

► Utdypende analyser i egen vedleggsdel til 
rapporten

Utredning av Helse- og omsorgstjenestene 
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