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Sammendrag

Omsorgsplan 2040 har et overordnet og langsiktig perspektiv. Formålet med planen er å synliggjøre
en retning i møte med fremtidens utfordringer og muligheter innenfor Omsorgstjenesten. Gjennom
planen sikre mål og innsatsområder i tråd med statlige målsetninger, lovverk og styringssignaler, og i
henhold til kommuneplanen.

Omsorgsplan 2040 er basert på revidering av Omsorgsplan 2014 – 2017 og bygger v idere på noen av
h ovedprinsippene i denne.

Planen legger til grunn framskrivninger av befolkningsutvikling og helse - og sykdomsutvikling. Det er
viktig å være klar over at slike framskrivninger innebærer en viss usikkerhet. Den kunnskapen vi har
om eldre og alderdom er også hentet inn blant generasjoner som har levd et annet liv enn fremtidens
generasjoner. Samtidig eksisterer det drivkrefter og utviklingstrekk som med stor sannsynlighet vil
være med å prege pleie - og omsorgstjenester og behov for omsorgsbygg i årene fr emover.

De fleste utviklingstrekk tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle
aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov. Framskrivningene har stort fokus på en
økende andel eldre, men v eksten de siste 20 årene har vært stø rst blant de som er under 67 år. Den
sterke veksten i aldersgruppen over 80 år vil komme nærmere 2025 og da vil også utfordringene
knyttet til demens vokse tilsvarende .

Det vil i årene fremover bli forventet at innbyggerne tar ansvar for å planlegge si n egen alderdom i
større grad enn i dag. B lant annet med å tilrettelegge egen bolig og ta i bruk teknologiske
hjelpemidler.

Om sorgsplanens strategi handler om å styrke det forebyggende og rehabiliterende arbeidet og bygge
opp under bruke rmedvirkning og sel vstendighet. Videre handler det om å u tvikle samarb eid med
frivillige og pårørende, ta i bruk velferdsteknologiske løsninge r, øke kompetans e og kvaliteten og
styrke den hjemme baserte tjenesten. Det er behov for flere omsorgsplasser og dette må også ses i
s ammenheng med tettstedsutvikling. For å sikre bærekraftig utvikling i årene fremover må
tjenestene effektiviseres og strukturen rasjonaliseres.

Forebyggende folkehelsearbeid legger grunnlaget for en friskere befolkning og er et tverrsektorielt
satsningsom råde. Forebygging og mestring som gjennomgående strategi medfører at både ansatte,
ledere, brukere, pårørende og befolkningen generelt må vurdere sine holdninger til
omsorgstjenesten og hvilke forventninger de møter tjenesten med.
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1. Innledning

Den komm unale omsorgstjenesten dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og el dre med en
rekke ulike behov , diagnoser og funksjonshemminger.

Omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår. Utviklingen er ikke bare drevet av
aldring, men pre get av andre samfunnsendringer og oppgaveutveksling som over tid foregår mellom
spesialisthelsetjeneste, familieomsorg og kommunale omsorgstjenester. Endringene er følger av
statlige handlingsplaner, stimuleringstiltak, ny lovgivning og reformer, og med
sa mhandlingsreformen som den mest omfattende reformen.

Samfunnet står overfor krevende omsor gsutfordringer i årene fremover med et økende antall eldre,
nye brukergrupper og knapphet på helse og so sialpersonell og frivillige oms o r gsytere (NOU 2011).
Kommunen e får et større ansvar for og en viktigere rolle i å sørge for nødven dige helse - og
omsorgstjenester. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, og slik at innbyggernes
behov for omsorgstjenester sikres på en bærekraftig måte, så må det tenkes nyt t om hvordan
tjenestene organiseres og innrettes. F ellesskapets ressurser må prioriteres mer rettferdig, og til de
som trenger det mest . Flere av Stortingsmeldingene som er lagt frem de siste årene fremhever at
innbyggerne og deres egne ressurser må vektl egges og at tilnærmingsmåter i tjenesteyting må
endres. Samfunnets samlede ressurser må i større grad mobiliseres (St.meld. 26 2014 – 2015,
St.meld. 29 2012 – 2013, St.meld. 47 2009).

Mestring er et gjennomgående begrep i helse - og omsorgstjenestene , det har ingen entydig
definisjon og hva som fører til mestring varierer. Det handler om ressurser hos den enkelte , og at
fokuset er på hjelp til å mestre ulike påkjenninger ut fra hva som er viktig å mestre for den enkelte.

Det er avgjørende at omsorgstjenes ten utvikles i en retning hvor t jen esteyter og tjenestemottaker
sammen finne r fram til tiltak som kan forebygge funksjonssvikt og ivareta mestring. Dette er både av
hensyn til brukeren selv og av hensyn til tjenestenes fremtidige rammebetingelser.

I Omsor gsplan 2040 gis en status for dagens situasjon, beskrivelse av utvikling og retningen på ulike
områder og hvilke strategiske satsningsområder som er sentrale i årene fremover for å nå målene.
Omsorgsplan 2040 krever innsats på mange områder, både på kort o g lang sikt. Gjennom det årlige
budsjettarbeidet og styringsdokument vil det utarbeides mål og handlingsplan i samsvar med
Omsorgsplanens strategisk e satsningsområder. Omsorgsplanen revideres hvert 4. år.
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1.1 Nasjonale føringer

"Omsorgskrisen skape s ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan
gjøres annerledes enn i dag”

(NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg)

Det følger av lov 24. juni 2011 om kommunale helse - og omsorgstjenester at kommunen skal sørge
for at personer som opph older seg i kommunen tilbys nødvendig h else - og omsorgstjenester.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient – og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt
funksjon sevne.

En fremtidsrettet omsorgspolitikk forutsetter en bred samfunnsmessig tilnærming til fremtidens
brukergrupper (NOU 2011:11)

Samhandlingsreformen ( St. meld. 47 - 2009) ble innført i 2012, parallelt med ny helse – og
omsorgstjenestelov og pasient og br ukerrettighetslov. I tillegg ble ny lov om folkehelsearbeid innført
for å styrke innsatsen for forebyggende og helsefremmende arbeid. Samhandlingsr eformen kan
beskrives som en koordinerings – og retningsreform, og med økonomiske, juridiske, organisatoriske
og faglige virkemidler. Hovedutfordringene som danner grunnlaget for reformen er den
demografiske utviklingen, endringer i sykdomsbildet og manglende koordinering av tjenestene.

Samhandlingsreformens mål er blant annet:

Økt livskvalitet og redusert press på helse – og omsorgstjenesten gjennom satsing på
helsefremmende og forebyggende arbeid
Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helse – og
omsorgstjenestene ytes av kommunene

Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter o g brukere

For å nå målene må tjenesten innrettes med vekt på f orebygging, tidl ig intervensjon , behandling,
rehabilit ering og oppfølging, og hvor den enkeltes egne ressurser tas i bruk på best mulig måte. Både
p asienter , brukere og pårørende har ansvar for egen helse , og må aktivt søke å videre utvikle sin
mestringskompetanse for å kunne håndtere en hverdag med sykdom, og å kunne leve mest mulig
selv stendig og uavhengig (St. meld. 47 2009 Samhandlingsreformen ). En vellykket
samhandlingsreform forutsetter like verdighet og balanse i samarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og helse - og omsorgstjenesten i kommunene. Flere oppgaver og mer
avansert behandling fly ttes til kommunene. Det må bygges tilstrekkelig og høyere kompetan se til å
yte mer avanserte tjeneste r enn det kommunene tidligere har vært vant til. Utvikling av h elhetlige
pasientforløp med vekt på organisering, kunnskap o g handlingskompetanse er av stor betydning .

« Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet » St.meld. 26 ( 2014 - 2015) følger opp tidligere
stortingsmeldinger og gir ytterligere innhold og retning i samhandlingsreformen. B rukerne skal være i
sentrum for utvikling og endrin g av tjenester. De gir uttrykk for at tjenestene må legge større vekt på
det friske og hva den enkelte selv klare r og ønsker . Kommunene må samtidig gjøres i stand til å
utvikle tjenestetilbudet og til å utføre de oppgaver og ta det ansvaret som blir gitt. Det fremheves
spesielt tre satsningsområder: økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering. Samtidig må
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m ulig hetene som ligger i nye teknologiske hjelpemidler som mobil helseteknologi, velferdsteknologi
og dialogtjenester tas i bruk.

«Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter» St.meld.19 (2014 – 2015) presenterer strategier for
å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Det skal være muligheter for hver
enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse integreres som en likeverdig del av
folkehelsearbeidet, livsstilsendring skal ha en positiv vinkling og en moderne eldrepolit ikk med vekt
på aktivitet og deltakelse. Det skal skapes et samfunn som fremmer helse og trivsel.

Regjeringen jobber med en ny reform «kvalitetsreform for eldre – Leve hele livet». Etter planen
legges denne frem våren 2018 og innføres fra 2019.

De utfordr inger velferdssamfunnet står overfor kan vi ikke spare oss ut av, d e må vi utvikle oss ut av.
Det må derfor systematisk jobbes med nyskaping og i nnovasjon . Arbeid på tvers av sektorer og
fagområder er nødvendig, og medarbeidere, innbyggere, brukere og orga nisasjoner må involveres
mer aktivt . Et utvidet samarbeid med næringslivet og forskningsmiljøer vil også være sentrale
elemente r i innovasjonsarbeidet (Meld. St. 29 2012 - 2013, Morgendagens omsorg) .

1.2 Lokale føringer

I K ommuneplanen for Vestre Toten (ved tatt 2014) er det utarbeidet overordne t mål og strategier
som er retningsgivende for Omsorgsplanen . U tdrag fra kommuneplanens samfunnsdel:

Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle

Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en i nnovativ kommune

Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur

Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle

Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten 2014 – 2017 skal blant annet bidra til at folkehelse -
pe rspektivet ivaretas i kommunale plane r. Folkehelsen er sentral for utviklingen i omsorgstjenestene.

1.3 Mål og Strategiske innsatsområder

Overordnet mål:

Omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer eget liv

Strategiske innsatsområder:

1. Forebyggi ng og tidlig innsats
2. Legge til rette for at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem
3. Utvikle samarbeid med frivillige
4. Riktig kompetanse og god ledelse i tjenesten
5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen
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2. Status og utfordringer

Omsorgstjenesten består av institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester. Institusjonstjenester
er først og fremst korttidsplasser og langtidsplasser i sykehjem. Hjemmebaserte tjenester omfatter
tjenester til beboere i omsorgsboliger og i ordinære boliger. I tillegg har omsorgstjenesten dag og
avlastningstilbud til ulike brukergrupper. Storkjøkken og vaskeri er en del av omsorgstjenesten og
sørger for produksjon av mat til institusjoner og hjemmeboende samt vask av tøy for institusjoner,
ansatte og tjenestemottaker.

2.1 Tall og s tatistikk for tjenesten

Kommunen har valgt å satse på omsorgsboliger med heldøgns bemanning fremfor
institusjonsplasser. Beboere i omsorgsboliger er definert som hjemmeboende og tjenester gis etter
vedtak på samme måte som for andre hjemmeboende. En stor andel av t jenestetilbud et er derfor
rettet mot hjemmeboende.

Av boliger utenom heldøgnsbemannede omsorgsboliger så tildeler Omsorg trygdeboliger og
kl ausulerte boliger. Trygdeboligene eies av kommunen og noen eies av boligstiftelsen, beboer leier.
Klausulerte boliger kjøpes av den som blir tildelt bolig. Dette er tilrettelagt og lettstelte boliger som
fungerer godt for de fleste som søker om det.

Antall institusjonsplasser og antall boliger fordelt på ulike typer er vist i tabellen.

Plasser og bol iger Antall

Institusjon kort t ids - og langtidsplasser 55
Omsorgsboliger heldøgns bemannet 108 + 4 korttidsplasser
Trygdeboliger 75
Klausulerte boliger 64
Fig. 1 antall plasser og boliger

Kostra (Kommune - Stat - Rapportering) viser statistikk for ressursi nnsats, prioriteringer og
måloppnåelse i kommunene. Tallene for tjenester til hjemmeboende og institusjoner i Vestre Toten
er gjengitt nedenfor og sammenlignet med utvalgte kommunegrupper.

Vestre Toten har en større andel hjemmeboende enn mange andre komm uner. Dette skyldes
satsning på heldøgnsbemannede omsorgsboliger fremfor institusjonsplasser.

Vestre Toten
2016

Kostra gr. 7
2016

Oppland
2016

Landet
u.Oslo
2016

Tjenester til hjemmeboende -
andel netto dr.utg.
pleie/omsorg

65% 52% 52% 50%

Tjenester i i nstitusjoner -
andel netto dr.utg.
pleie/omsorg

31% 43% 44% 44%

Fi g. 2 Kostratall som viser prioritering (SSB 2017)
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Gjennomsnittlige kostnader ved å drifte institusjonsplasser og kostander for
hjemmetjenestemottakere i Vestre Toten er noe høyere enn i andre de andre kommunene.

Vestre Toten
2016

Kostra gr.7
2016

Oppland
2016

Landet u.
Oslo
2016

Korrigerte brutto dr.utg. i
institusjon pr kommunal
plass

1 130 000 1 094 000 1 095 000 1 090 000

Korrigere brutto dr.utg. pr
mottakere av
hjemmetjenester

267 717 213 605 229 153 247 471

Korrigerete brutto dr. utg pr
mottaker av kom.pleie og
omsorgstjenester

373 136 358 241 376 303 405 933

Fig. 3 kostnader ved institusjon og hjemmetjenester (SSB 2017)

Kostnadssammenligningen må ses sammen med ford elingen mellom hjemmeboende og institusjon.
Vestre Toten har en l av andel institusjonsplasser og en stor andel av disse er korttidsplasser. Det gjør
at pleie og omsorgsnivået i institusjon blir høyt og det er et lavere antall plasser å fordele
totalutgifte ne på.

Norske kommuner bruker generelt en større andel av ressursene på hjemmetjenester enn på
institusjonstjenester. Undersøkelser viser også at tjenestemottakere ønsker å bli boende hjemme så
lenge det er mulig og kommunene innretter sitt tjenestetilbud deretter.

2.2 Omsorgstjenesten

Utvikling i oppgaver og ansvar : En stadig økende grad av omsorgstjenester gis i kommunen fremfor i
spesialisthelsetjenesten. Pasienter skrives ut tidligere fra sykehus og videre behandling og
oppfølging utføres i kommunale institusjoner og i hjemmene. Forventingen og kravene til
korttidsplassenes medisinske kompetanse er høyere enn før og utviklingen fortsetter i denne
retningen. H jemmeboende brukere har et merkbart behov for mer avanserte helsetjenester, og
oppfølgingen er blitt mer krevende. Både i institusjon og i hjemmene kreves det personale med
spesialkompetanse innen rehabilitering, psykiatri, rus, demens og lindrende behandling. Utviklingen
gjør at behovet for legetjenester øker og tett samarbeid er nødvendig. Det s amme gjelder fysioterapi
og ergoterapi.

Samtidig med at det er flere eldre som følges opp i kommunen, så er det også en økning i andelen
yngre som får kommunale omsorgstjenester. Det te skyldes blant annet økt forekomst av kroniske
sykdommer med sterke funk sjonsnedsettelser og økning i antall brukere med psykiske lidelser og rus.
Samhandlingsrefo rmen er gjort gjeldene også innenfor psykiatri og rus med innføring av kommunale
akutte døgnplasser fra 2017 og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra t idligst 2019. Flere av
de som tidligere fikk oppfølging ved DPS blir nå henvist til kommunen.

Flyktninger: Både innenfor hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste og miljøarbeidertjenesten er det
en økning i flyktninger og asylsøkere som får tjenester. Enkel te kan være svært ressurskrevende.
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Oppfølging av flyktninger krever økt tverrfaglig samarbeid , og i tillegg kan det være språk og
kulturutfordringer.

Dagsenter og avlastning: Kommunen har dagtilbud til hjemmeboende med demens, mennesker med
psykiske lidels er og rusproblematikk og dag - og avlastningstilbud for personer med ulike
utviklingshemminger. Tilbudet bidrar til økt mestring av hverdagen for både brukere og pårørende
slik at flere klare seg hjemme lengre. Mennesker med psykisk utviklingshe mming leve r lengre nå enn
tidligere. Det skaper et større behov for oppfølging fra tjenesten på dagtid da de ikke lengre er på
arbeidstrening og lignede. Med flere hjemmeboende må det legges til rette for gode dagtilbud. Dette
kan også være en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge tjenester på. Dagaktivitet for mennesker med
demens blir lovpålagt fra 2020.

Frivillige: Omsorg har det siste året rekruttert relativt mange frivillige som bidrar innenfor de ulike
tjenestene. Omsorg og Kulturavdeling gjennomførte i 2015 fe lles prosjekt «frivillighet satt i system».
Som oppfølging av dette har Omsorg en egen frivilligkoordinator. Det jobbes aktivt med rekruttering
og oppfølging av frivillige og de er et viktig supplement i tjenestetilbudet til innbyggerne. De sørger
for ulik e aktiviteter, transport og andre opplevelser for beboerne i institusjon og omsorgsboliger. Det
jobbes for at frivillige også i større grad kan bidra blant hjemmeboende. Godt samarbeid og god
koordinering av frivillige samt inkludering av frivillige i enhe tene er av stor betydning. Det vil fortsatt
være behov for å jobbe aktivt i årene fremover med å utvikle frivilligarbeidet.

Kompetanse og rekruttering : Behovet for helsefaglig personell øker og spesielt er det et merkbart
behov for sykepleiere gjennom hel e døgnet. Det må være helsefaglig personell med rett
kompetansen til en hver tid. Det jobbes mye med rekruttering til omsorgstjenesten , og til tider kan
det være krevende å få besatt stillinger med riktig kompetanse. Fleksibilitet i bruk av personell
mello m enhetene er nødvendig, og dette jobbes det med. Arbeidstidsordninger og økt
grunnbemanning prøves ut med fokus på større stillinger for å øke rekrutteringen, gi bedre
kontinuitet i tjenesten og øke kvaliteten .

Det er fokus på kompetansehevende tiltak bå de gjennom tilskuddsordninger i «kompetanseløftet»
og mobilisering av egen kompetanse. I sammenheng med prosjektene hverdagsrehabilitering og
velferdsteknologi har det vært gjennomført opplæring og kurs for en stor del av personalet. Det
regionale kurssama rbeidet i Gjøvikregionen er et viktig kompetansehevende tiltak. Tjenesten er
opptatt av et tverrfaglig samarbeid noe som også bidrar til overføring av kompetanse mellom
yrkesgrupper. Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten for å bygg e opp
kompetanse og kvalitet i tjenestene må utvikles videre.

Legetjenester: Institusjonene Gimle sykehjem og Raufosstun Helsehus har tilknyttet sykehjemslege.
Beboere i omsorgsboliger er hjemmeboende og har dermed fastle ge. Unntaket er omsorgsboligene
f or mennesker med demens hvor det er en ordning med tilsynslege en gang pr uke. I
omsorgsboligene er det til tider utfordrende da behov et for legetjenester i perioder kan være stort .
Både for hjemmeboende og institusjonsboende er god samhandling med fastleg e, sykehjemslege og
behandlingsansvarlige spesialister nødvendig. Legebehovet øker og det blir viktig fremover å sikre
tilstrekkelig og tilgjengelige legetjenester i henhold til at flere oppgaver og ansvar overføres til
kommunen.
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Arbeid med utvikling og e ndringer i tjenesten : Det er gjennomført og pågår fortsatt store endringer i
omsorgstjenesten. Gjennomførte prosjekter i velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, matomsorg
og frivillighet er alle gått over i drift i løpet av 2016 og 2017. Implementering av nye arbeidsmåter,
andre samarbeidsformer og nye løsninger med blant annet velferdsteknologiske hjelpemidler, krever
betydelig innsats og engasjement fra ledelse, tjenesteutøvere, innbyggere og andre
samarbeidsparter.

I 2015 ble det nedsatt seks arbeids grupper som har jobbet med ulike utviklingsområder under
betegnelsen «Omsorg i utvikling». Gjennom dette arbeidet er det identifisert utviklingsbehov,
gjennomført endringer og lagt planer for videre arbeid som følges opp.

Gjennomførte og planlagte endringe r.

- I 2017 ble kommunens korttidsplasser samlet på Raufosstun helsehus og samtidig etableres
postkjøkken ved Helsehuset.

- Langtidsplasser og skjermede plasser for mennesker med demens er samlet på Gimle
sykehjem.

- I november 2017 ble det etablert «konto r for tildeling og koordinering» i Omsorg. Kontoret
tar i mot og behandler alle henvendelser om tjenester og er den koordinerende enhet.

- På bakgrunn av tilsyn fra Fylkesmannen ble det besluttet endring i organiseringen av den
kommunale rustjenesten. Tjen esten ble overført fra Nav til Omsorg høsten 2017 og
organisert sammen med psykisk helsetjeneste.

- I 2018 er det planlagt samling av h ele kommunens hjemmesykepleie i lokalene i Sagatunet på
Raufoss. Etter planen skulle dette gjennomføres høsten 2017, men p å grunn av forsinkelser i
prosessen vil det skje våren 2018.

F or å kunne innrette tjenesten i takt med samfunnsutviklingen så står Omsorgstjenesten mer eller
mindre i en kontinuerlig utvikling, omstilling og endring både i forhold til etablerte tjenest er og på
nye områder.
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3. Utvikling og retning

Hvordan fremtiden vil være om 20 - 25 år er det vanskelig å si noe sikkert om. Det vi baserer oss på er
framskrivninger og med de forutsetninger og usikkerhetsmomenter det innebærer.
Befolkningsutvikl ing og helse - og sykdomsutviklingen krever at det skjer en utvikling i
tjenesteytingen og innrettingen av ulike botilbud. I denne delen presenteres sentrale utviklingstrekk.
Botilbud og heldøgns plasser omhandles til slutt, og har fått noe større plass e nn de andre områdene.

3.1 Befolkningsutvikling

Framskrivning av f olketallet og sammensetningen av befolkning en påvirkes av flere faktorer.
Avhengig av forutsetningene som legges til grunn så vil anslagene sprike mellom ulike alternativer.
S pesielt stor usikkerhet er knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og utvandring så kan utviklingen b li ganske annerledes
enn antatt (SSB 2016). Framskrivningene i denne planen er basert på hove dalternativet (MMMM)
utarbeidet av SSB for 2016 – 2040.

V estre Toten

Framskrevet befolkningsmengde for Vestre Toten 2016 – 2040 (SSB 2017).

A lder 2016 2020 2025 2030 2035 2040

0 - 17 2628 2582 2567 2595 2655 2717
18 – 49 5312 5244 5079 5165 5274 5346
50 – 66 2905 3068 3296 3324 3193 3025
67 – 79 1668 1849 1999 1913 2077 2338
80 - 89 557 566 670 934 1017 1001
90 - 110 127 137 151 198 292
Fig 5 . Befolkningsframskriving 2016 - 2040

Fig. 6 Grafisk fremstilling av befolkningsutviklingen for utvalgte aldergrupper.
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Andelen eldre 80 – 89 år øker etter 2020 og øker i sterk grad fra 2025 – 2035. Fra 2016 - 2025 er
økningen på ca. 20% og fra 2025 – 2035 på 52%. For gruppen over 90 år er det også en jevn økning
og hvor den størst økning er fra 2030 – 2040. A ldersgruppen 67 – 79 år har størst vekst frem til 2025 .
Med forventet økt levealdre vil veksten i denne gruppen gi indikasjon på utviklingen i gruppen over
80 år. V eksten i andelen eldre over 80 år fra 2016 - 2040 er totalt på 94 %. Det vil si at det vil være
dobbelt så mange eldre over 80 år i kommunen i 2040, enn hva det er i dag.

Eldre over 80 år er de som tradisjonelt har etterspurt mest kommunale helse - og omsorgstjenester.
Mye tyder på at dagens og fremtidens eldre har en bedre helse enn tidligere og kan møte
alderdommen med andre ressurser enn tidligere generasjoner. Det vil kunne påvirke det forventede
behovet for tjenester og i tillegg vil utviklingen innenfor teknologi påvirke. Dette gjør
utfordringsbildet sammensatt i forhold til å estimere d et forventede hjelpebehovet.

Når vi planlegger for en aldrende befolkning, er det viktig å være bevisst på at mye av den
kunnskapen vi har er hentet inn blant generasjoner som har levd et annet liv enn fremtidens
generasjoner. De som i dag er 80 år vokst e opp i en annen tid enn de som i 2040 vil være 80 år.
Etterkrigskullene som passerer 80 år fra 2025 er en generasjon som har vært i fronten for sosiale
forandringer på hvert trinn av livsløpet. Det er derfor ikke usannsynlig at de vil være med å
redefiner e eldrerollen og meningen med å bli gammel. Eldre må også ses på som en ressurs som kan
bidra i samfunnet. Det er forskjeller blant eldre, men de nye eldre har oftere høyere utdanning,
bedre økonomi, bedre boforhold, bedre funksjonsevne og er også mer tek nologivante (St. meld.29
2012 – 2013 Morgendagens omsorg).

3.2 Helse - og sykdomsutvikling

Befol kningssammensetning, utvikling av risikofaktorer og den medisinske teknologien er av
avgjørende b etydning for utviklingen av sykdomspanoramaet i årene fremover . Elementer i dette er
blant annet våre levevaner og utvikling av livsstilssykdommer, endring i helse og sykdoms forståelsen
og økt mulighet for hva det kan gjøres noe med . Flere vil overleve alvorlig sykdom og flere vil leve
med kroniske lidelser slik som diabetes, demens, hjerte - og karsykdommer, luftveissykdommer,
muske l - og skjelettplager og kreft. Kreft og demenssykdom øker og vil sannsynligvis fortsette å øke i
henhold til at befolkningen blir eldre. Angst og depresjoner er helseplager som ser ut til å øke og som
i større eller mindre grad påvirker funksjonsnivået i hverdagslivet (Næss 2012).

A lder er nært knyttet til sykdommer fordi det med ald e ren følger en oppsamling over lang tid av
risikofaktorer for sykdom. Sykdomsutvikling hos eldre kan likevel forebygges. OECDs helserapport
2015 viser at norske 65 årige menn og kvinner kan forvente å ha 15 – 20 funksjonsfriske år foran seg.
Langt flere eldre over 80 år kan leve i eget hjem. Blant hjemmeboende eldre er det en økning i
andelen som vurderer helsen sin som god eller meget god. Selv om sykdomsforekomsten har økt, har
andelen eldre med hjelpebehov gått noe ned. Til tross for dette vil aldersutviklingen med flere over
80 år innebære en økning i andelen med sykdom som fører til økt behov for omsorgstjen ester (HOD
2016) .
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Folkehelseprofilen for Vestre Toten kommunene gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Enkelte elementer spesielt knyttet til omsorgstjenestene er gjengitt i tabellen.

Levevaner, helse og sykdom Vestre Toten Oppland fylke Landet

Forventet levealder kvinner 82,1 82,6 83
Forventet levealder menn 77,7 78 78,5
Psykiske symptomer/lidelser
15 – 29 år

191 149 146

Psykiske symptomer/lidelser 190 158 146
Muskel og skjelett 312 283 266
Hjerte kar 14,4 15,4 16,7
Diabetes 2 39 3 3 35
Fig. 7 Folkehelseprofilen for Vestre Toten 2017 (fhi 2017)

Levealderen i Vestre Toten er litt lavere for både menn og kvinner enn gjennomsnittet i landet.
Psykiske symptomer og lidelser skiller seg i relativt stor grad fra fylket og landet. Det er vanskelig å si
noe sikkert om årsak, men både genetiske og miljømessige faktorer kan øke risikoen for psykiske
lidelser. Det er også høyere for muskel og skjelettplager samt diabetes 2, mens hjerte karlidelser
ligger noe lavere (folkehelseinstituttet 20 17) .

En av faktorene som vil være avgjørende for hjelpebehovet i årene fremover er i hvor stor grad
Vestre Toten kommunen lykkes i satsning en på folkehelsearbeid og forebyggende arbeid.
Forebyggende arbeid må foregå på en rekke arenaer og rette t mot de ul ike aldersgruppene.

3.3 Forebyggende og rehabiliterende arbeid

Det forebyggende arbeidet må og vil bli tillagt større vekt i årene fremover. Forebygging dreier seg
om å sikre bedre livskvalitet. Forebyggende arbeid skal redusere virkningen av risikofakto rer slik at
sannsynligheten for og konsekvensene av sykdom reduseres. Det handler ikke bare om å forebygge
sykdom og skade, men også innsats og tiltak som gjør befolkningen bedre i stand til å bevare helsen ,
og at helsen dermed blir en positiv ressurs i hv erdagslivet(Mæland 2010 ).

Forebygging inndeles i tre hovedområder og hvor tiltak må tilpasses situasjon.

1. P rimærforebygging handler om å forhindre at problemer oppstår ved å sette inn tiltak i
forkant .

2. Sekundærforebygging har som mål å avdekke og sette i nn tiltak før det kommer symptomer
på sykdom, samt å redusere følgene av sykdom som er blitt diagnostisert.

3. Tertiærforebygging har som mål å hindre at konsekvensene av sykdom og
funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem det gjelder.

For å lykk es med en større grad av forebygging må det til en f aglig omlegging både for tjenesteyter
og tjenestemottaker med større vekt på aktiv omsorg, rehabilitering og egen mestring

Hverdagsmestring er en del av det forebyggende arbeidet. Det favner bredt og er e t overbyggende
prinsipp for fokuset i tjenesten og hvordan den innrettes. Bruker eller pasientens egne ressurser skal
understøttes og tas i bruk, og slik at den enkelte mestrer ut fra sitt funksjonsnivå. Tjenestens
tilnærming til pasienten eller brukerens behov starter med spørsmålet «Hva er viktig for deg»?
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Mestringsbegrepet knyttet til hverdagsmestring har fått et sterkt fokus de siste årene på bakgrunn
av blant annet prosjekter som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hverdagsrehabilitering
som metode er innført i mange kommuner og er en fremhevet satsning fra nasjonalt hold. Det
handler om å iverksette tiltak tidlig og med omfattende tverrfaglig innsats for å trene opp igjen
funksjoner etter sykdom eller skade.

Tverrfaglig samarbeid er helt nø dvendig på flere arenaer i møte med innbyggernes behov for
tjenester. I det forebyggende og rehabiliterende arbeidet er tverrfaglighet avgjørende. Tverrfaglig
samarbeid forutsetter at flere yrkesgrupper med ulik fagbakgrunn går sammen om oppgaver og
utfyl ler hverandre med sin kompetanse. En tverrfaglig vurdering må sikres ved tildeling av tjenester.

Mer av det rehabiliterende arbeidet skal utføres i kommunen istedenfor spesialisthelsetjenesten, og i
hjemmene istedenfor i institusjon. Samarbeid mellom ulike aktører i kommune og
spesialisthelsetjenesten for et godt pasientforløp er vesentlig. Unicare Steffensrud er en del av
spesialisthelsetjenesten og kommunen har avtale om kjøp av rehabiliteringsplasser. Muligheter og
behov for utvikling av dette samarbei det bør tas med i fremtidig oppbygging og utvikling av tjenester.

Samarbeid mellom yrkesgruppene og på ulike nivåer er sentralt i et helhetlig pasientforløp.

3.4 Pårørende

Pårørende utfører mange og krevende omsorgsoppgaver, og det er anslått at pårøre nde står for
nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse - og omsorgssektoren. De neste tiårene er det
grunn til å forvente at det blir knapphet både på fagutdannet personell og frivillige omsorgsytere,
samtidig som omsorgsbehovene forventes å øke. T iltak for å styrke og bevare pårørendeomsorgen vil
derfor få stor samfunnsmessig betydning. Tiltakene handler blant annet om dialog mellom tjenesten
og pårørende for å skape et godt samarbeid, hvor pårørende også får nok avlastning og evner å stå i
pårøren derollen over tid. Pårørendeinvolvering er ikke bare et middel for å forbedre og supplere det
offentlige tjenestetilbu det. Det er et mål i seg selv . P år ørende er en viktig ressurs for mennesker som
lever med sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske eller so siale problemer.

3.5 Velfer dsteknologi, innovative hjelpemidler og økt digitalisering

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet. Velferdsteknologi og innovative
hjelpemidler skal bidra til at brukerne mestrer egen hverdag og helses ituasjon, opprettholder et
aktivt og sosialt liv og øker tryggheten både for bruker og pårørende. Den teknologiske utviklingen gir
mange muligheter og også utfordringer som det må jobbe med. Det blir avgjørende i årene fremover
at både kommunens innbygger e og tjenesteapparatet ser mulighetene og vet å nyttiggjøre seg de
teknologiske hjelpemidlene. Samtidig må det sikres forsvarlig bruk.

Digitalisering i tjenesten og innkjøp av velferdsteknologi koster både i investeringer og drift .
Leverandøren e tar betal t for utstyr, support og responssenter . Det er derfor vikt ig å benytte
teknologien på en slik måte at det bidrar til å dempe v eksten i etterspørselen av omsorgstjenester.
Med færre helsepersonell i forhold til forventet antall brukere blir riktig prioriter ing av ressursene
viktig.
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3.6 Arbeidskraft og kompetanse

Arbeidsk ra ftbehovet vil øke i årene fremover. Dersom vi beholder dagens måte å organisere helse -
og omsorgtjenestene på vil vi trenge dobbelt så mange ansatte de neste femti årene. Frem mot 2030
og 2040 vil det bli en stor mangel på helsefaglig utda nnet personell. Fra mskrivninger av
befolkningsutviklingen danner grunnlaget for anslag om arbeidskraftbehov.

Ved å ta utgangspunk t i befolkningsutviklingen for Vestre Toten og da gens bemanningsnivå i
tj enesten så kan det gis et anslag på arbeidskraftbehov. Anslagene innehar stor grad av usikkerhet.
Faktorer som velferdsteknologi, endring i folks helse, flere eldre, overføring av oppgaver fra
sykehusene, flyktninger og andre tilflyttinger til kommunen vi l ha betydning for tjenestebehovet og
behovet for personell.

I forbindelse med utbygging av nye hel døgnbemannede botilbud vil det være behov for flere
medarbeidere og behovet anslås ut fra antall plasser og dagens bemanningsnivå. Samtidig kan
teknologiske løsninger og utformingen av nye bygg gi mer effektiv drift , noe som kan påvirke
bemanningsbehovet. Når det gjelder korttidspla sser så erfarer vi at et mer syste matisk
behandlingsløp kan gi både raskere behandling og behandling til flere pasienter innenfo r det antall
plasser vi har . Når det tas i bruk flere plasser må bemanning en justeres i henhold til det.

Hjemmetjenesten vil fortsette å øke i årene fremover, men veksten i antall årsverk er vanskelig å
anslå. Det er den enkeltes behov som avgjø r tjenest eo mfanget og dette vil vari ere gjennom året .
A nslaget nedenfor er basert på gjennomsnitt et ut fra dagens antall tjenestemottakere sett i forhold
til befolkningsvekst. Det er inndelt i tre hovedområder.

2018 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040

Institusjon 4 17 - 22

Heldøgnsbemannet
omsorgsbolig

6 13 12 13

Hjemmetjenester 6 8 7 9 11

Fig. 8 Anslag for økning i årsv erk innenfor tre hovedområder

F lere oppgaver, flere tjenestemottakere, nye fagområder, økt medisinsk fokus og økt kr av til kvalitet
og pasientsikkerhet fordrer kompetent personale som sikrer kon tinuitet og kvalitet . S amhandling
med fastlege, sykehj emslege og spesialist er er nødvendig for å sikre for svarlige tjenester . Erfaring
med større legestilling i sykehjem er at d et gir bedre kontinuitet og økt faglig utvikling. Legetjenester
må sikres i takt med utbygging av omsorgsplasser og flere tjenestemottakere.

F or å møte noe av arbeidskraftutfordringen er «det stor e heltidsvalget» løftet frem . Dette er en
nasjonal satsning hvor KS og fagorganisasjon er står sammen om å arbeide med å redusere deltid og
utvikle en heltidskultur i kommunesektoren. H eltidskultur er avgjørende for å m øte mangelen på
helsepersonell og å sikre ko mpetanse og kvalitet i omsorgstjeneste n gjennom hele døgnet året rundt .
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K ommunen må jobbe aktivt med rekruttering og ha gode praksisplasser for student er og lærlinger.
Det bidrar til kompetente medarbeidere som kan rekrutteres inn i tjenesten. Det forventes n y e og
endr ede fagområder i henhold til u tviklingen . S amtidig må den kompetansen som er anskaffet eller
utviklet mobili seres. Satsning på kompetanse kan styrke omdømmet som attraktiv arbeidsplass.

3.7 Ledelse

Evnen til nyskapning og utvikling er nødvendig i møte med utfordringene . Kravene til tjenest ene øker
ved at ressursene antagelig ikke blir flere, samtidig som det blir flere brukere, og rettighetene
styrkes. Dette krever høy kompetanse innen ledelse, og nok ledere til å kunne følge opp endringene.

Det må legges til rette for at medarbeiderne kan løse oppgaver på nye måter. Det må tenkes nytt om
organisering av tjenesten og fordeling av oppgaver ut fra kompetanse for å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesten. Medarbeiderne må få brukt sin kompetanse. En viktig lederjobb er å sikre
denne utvik lingen og legge til rett for kontinuerlig forbedringsarbeid.

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og
legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. God ledelse av tjenestene er a vgjørende
for fortsatt å kunne levere gode tjenester i et samfunn og arbeidsliv i endring. Det må bygges en
kultur for nyskapning og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet (KS).

3.8 Omsorgsbygg og heldøgns omsorgsplasser

Med økt behandling og op pfølging i kommunen vil presset på omsorgsplasser øke. Spesielt gjelder
det korttidsplasser for avlastning, rehabilitering, opptrening og øyeblikkelig hjelp. Det vil bli et
tydeligere skille mellom kommunale korttidsinstitusjoner for mer intensiv behandlin g og
rehabilitering , og sykehjem og omsorg sboliger til langtidsopphold (HOD 2016).

Framtidas brukere har ulike behov og preferanser og ulike boformer og løsninger er nødvendig. Det
må legges til rette for at den enkelte skal kunne leve et aktivt og selvst endig liv også når helsen blir
redusert. Institusjoner, omsorgsbolig er og andre tilrettelagte boformer må utformes for å møte
utviklingen i befolkningen.

3.8 .1 Omsorgsboliger og sykehjem, hva er forskjellen?

Sykehjem og omsorgsboliger er to ulike tradisjo ner, men som nå begynner å smelte sammen. De
moderne sykehjemsrommene har boligstandard og omsorgsboligene har sykehjemstilbud. Likheten
blir stadig større både i fysisk utforming og bemanning. Det som formelt skiller de to tradisjonene er
oppstilt i tabel len nedenfor.

Institusjon; langtidsplass sykehjem Omsorgsbolig
Regulert av helse og omsorgstjenesteloven Regulert av husleieloven
Krav om bemanning, utstyr og tilsyn Tjenester gis etter vedtak for hjemmeboende

Vederlag beregnet med prosentandel av inn tekt Betaler husleie, kost og tjenester
Formelt og juridisk har personalet myndighet i
institusjon

Formelt og juridisk har beboer myndighet i
boligen

Fig. 8 skille mellom institusjon og omsorgsboliger
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Det er ulik grad av satsning på sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene, men
undersøkelser viser at flere velger å bygge omsorgsboliger (Tingvold og Romøren 2015). Vestre
Toten kommune har valgt å bygge ut med heldøgns bemannede omsorgsboliger som alternativ til
sykehjemsplasser, og denne satsni ngen videreføres.

Tabellen viser hvordan Vestre Toten har innrettet sitt heldøgnstilbud sammenlignet med andre
kommuner, beregnet ut fra andelen innbyggere over 80 år.

Vestre
Toten
2016

Kostra gr.7
2016

Landet u.
Oslo
2016

Oppland
2016

Plasser i instit usjon i prosent av
innbyggere 80 år og over

9,5 16,8 18 11,7

Andel innbyggere 80 år og over i
bolig med heldøgnsbemanning

8,6 3,0 3,8 4,6

Andel innbyggere 80 år og over som
er beboer i institusjon

7 ,1 12,7 13 12,2

Andel innbyggere 67 – 79 år som er
bebo ere på institusjon

0,9 1,4 1,5 1,1

Fig. 9 Fordeling mellom institusjon og heldøgns bolig (SSB 2017)

Det er en liten andel av innbyggere mello m 67 – 79 år som bor i institusjon. Beboerne er i stor grad
eldre over 80 år. Det er også en tilsvarende andel eldre over 80 år som bor i heldøgnsbemannet
omsorgsbolig. For yngre mennesker som trenger heldøgns omsorg så er omsorgsbolig det beste
alternativet.

Omsorgsboliger bygges for alle brukergrupper, mennesker med psykisk utviklingshemming,
funksjonshemmede, psykiske lidelser og rusproblematikk, eldre og mennesker med demens. Det er
forventet en økning i andelen mennesker med demens og utbygging av plasser til eldre i sykehjem og
omsorgsboliger må tilpasses denne brukergruppen (HOD 2016).

3.8 . 2 Tettstedsutvik ling

For mange eldre vil sentrumsnære private leiligheter være et godt alternativ når de planlegger
alderdommen. Det kan også redusere behovet for kommunale boliger og bidrar til mer rasjonell drift
av hjemmetjenesten (VID og Kaupang Agenda 2 016). I Vestre Toten kommune er det vedtatt regional
strategi for utvikling av bomiljø og lokalsamfunn, basert prinsipper for «Connected living»(Kst. sak
0070/17 30.8.2017). Målet med strategien er : « å utvikle god folkehelse gjennom nye løsninger for
bomiljø og lokalsam funn der generasjonene bor om hverandre, har gode møteplasser, er mest mulig
selvhjulpne og på den måten reduserer presset på offentlige tjenester » . Med boområder nær
tjenestene og hvor det tilrettelegges for bofellesskap og naboskap, vil ensomhet kunne r eduseres og
flere kunne bo hjemme , og bo hjemme lengre. Velferdsteknologiske hjelpemidler, forebyggende og
rehabiliterende tiltak og tilrettelegging i hjemmet vil bidra til økt selvhjulpenhet. Med en ny
eldregenerasjon er det forventet at de vil besitte an dre ressurser enn tidligere generasjoner og at de
vil være mer teknologivante
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3.8 . 3 Dekningsgrad - status og anbefaling

Når tjenestekapasitet beregnes brukes begrepet dekningsgrad. Dekningsgrad er ikke et mål på
behov, men et mål på kapasitet. Det kan bru kes i planlegging av framtidig nivå på omfanget av
institusjon og annen heldøgnsomsorg.

Det har vært en oppfatning av at antall heldøgns omsorgsplasser skal utgjøre 25% av antall eldre over
80 år. I NOU 2011 «innovasjon i omsorg» påpekes det at en slik no rm ikke eksisterer. En norm for
dekningsgrad mellom 16 – 20% er derimot vurdert, men stor ulikhet mellom kommunen gjør at det
ikke er hensiktsmessig med en slik norm. Mange argumenter taler for at dekningen av heldøgns
plasser for eldre over 80 år vil bli redusert i årene som kommer, og i retning av et nivå som er mer
vanlig i de andre nordiske landene. Dersom helsetilstanden bedres kan det være sannsynlig at det
ikke er 80+ som er utgangspunkt for dekningsgrad, men 85+ (Agenda Kaupang 2016).

En storstilt utbygging av heldøgns omsorgsplasser vil ikke være bærekraftig verken når det gjelder
tilgang på personell eller andre ressurser. Forventet bedring i helse, økt satsing på hjemmebasert
omsorg og at eldre skal ta ansvar for egen bolig, vil til sammen kunne føre til redusert behov for
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg (ibid).

Fig. 10 plasser i prosent av befolkningen over 80 år (SSB 2017)

Vestre Toten har en dekningsgrad på 23% for institusjon og heldøgnsbemannet bolig av antall eldre
over 80 år. Med en videreføring av dekningsgrad på 23% og beregnet ut fra hovedalternativet for
befolkningsvekst så vil det frem mot 2040 være behov for ca. 150 nye heldøgnsplasser. Justeres
dekningsgraden til 20% vil det være behov for ca. 100 nye heldøgnspla sser.

Basert på den utvikling og endring som skjer i samfunnet så bør det være realistisk for kommunen å
sette seg som mål å redusere til en dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser på 20% inn mot 2030.
Dette er ikke en fasit for kommunen, men bør være e t mål i henhold til retning og må vurderes på
nytt ved revidering av omsorgsplan.

3.8 .4 Institusjoner og omsorgsboliger – status og anbefaling

Raufosstun

Raufosstun består av Helsehus med korttidsplasser og dagplasser, fysio – og ergoterapiavdeling og
Oms orgsboliger. D et er lagt til rette for utvidelse av antall korttidsplasser fra 21 til 30 når behovet
etter hvert gjør seg gjeldende. Det er i tillegg lagt opp til en videre utbygging av omsorgsboliger
rundt Raufosstun i årene fremover. Korterudveien omsor gsboliger ligger med få meters avstand fra
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Raufosstun og det bør vurderes å knytte sammen omsorgsboligene med Raufosstun i fremtidig
byggeprosjekter.

Gimle

Gimleområdet består av Gimle sykehjem, dagsenter, storkjøkken og vaskeri i felles bygg og i tillegg er
det to frittstående bygg med til sammen 32 heldøgnsbemannende omsorgsboliger for mennesker
med demens. Gimleområdet vil være aktuelt for utbygging av heldøgns omsorgsplasser i årene
fremover , og med særlig tilrettelegging for mennesker med demens. De ø vrige kommunale planer for
utvikling av boliger og lokalsamfunn på Bøverbru, og i nærhet til Gimle, blir viktig i denne
sammenheng.

Gimlebygget er gammelt og ikke tilpasset dagens krav ti l standard. En tilstandsvurdering er gjort av
Eiendom og det anbefal es ikke å rehabilitere bygg et, men rive og bygge nytt. Storkjøkken har
p roduksjonslokaler for mat til hjemmeboende og til institusjoner i Gimlebygget, i tillegg til vaskeri.
Med tanke på nytt omsorgsbygg på Gimletomten vil det være nødvendig å utrede hvord an en
fremtidig løsning for p roduksjonsk jøkken og vaskeri skal innrettes.

Eina

I Eina sentrum er det heldøgnsbemannede omsorgsboliger i Sundskogveien. I tillegg er det
trygdeboliger og klausulerte boliger i sentrumsområdet.

Boliger og dagtilbud til men nesker med psykiske lidelser og rus problematikk

Fossegård ligger i Raufoss sentrum og inneholder personalbasen for psykisk helse og rus tjeneste
samt dagsentret for mennesker med psykiske lidelser. Fossegård er gammelt og slitt, og med dårlige
romløsninger til å kunne dekke behovet for det dagtilbudet som ytes der. I umiddelbar nærhet er det
7 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for denne gruppen. I tillegg tildeles trygdeleilighet for de det
er aktuelt for. Det er forventet et behov for flere boliger til men nesker med psykiske lidelser og
boliger til mennesker med rusproblematikk i årene fremover, men noe usikkerhet om antall og type
bolig. Dette må derfor utredes videre.

«Huset» er et lavterskeltilbud for mennesker med rusmiddelproblematikk. Lokalene er i Raufoss
sentrum, men de er i dårlig forfatning og det må jobbes med å finne andre egnede lokaler.

Boliger for mennesker med utviklingshemm ing

Det er i dag 15 heldøgnsbemannede omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming. Disse er
plassert på Bøver bru, Reinsvoll og Raufoss. Det er i tillegg trygdeleiligheter i nærheten til
omsorgsboligene. Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon og forventet behov for
boliger til denne brukergruppen . Det konkluderes med et behov for ytterligere utby gging av 5 - 6
heldøgsbemannede omsorgsboliger og det er ønske om utbygging i Raufoss. I reguleringsplanen for
Rådhuskvartalet er det meldt inn behov for tomt til utbygging. Det anbefales at det ved utbygging
bygges flere boliger samlet og at det blir innti l 12 boliger. Ved å bygge flere samlet må det også tas
stilling til en dring i dagens struktur for hel døgnsbemannede omsorgsboliger til mennesker med
utviklingshemming.

I 2018 starter bygging av nytt dag - og avlastningssenter for denne brukergruppen i Rådh uskvatalet.
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3.8 . 5 Strukturendring

S truk turelle endringer må vurderes i forbindelse med utbygging av nye omsorgsplasser og botilbud.
Vestre Toten kommune har flere små enheter av h eldøgnsbemannede omsorgsboliger som er
geogr afisk spredt . Det bør vurderes å samle noen flere av boligene i forbindelse med nybygg, og
eventuelt omgjøre enkelte av dagens omsorgsboliger til ube mannede bo liger. B eboerne s muligheter
og tilgang til flere sosiale arenaer og aktiviteter bør ses i sammenheng med dette . For tjenesten ka n
det bli krevende å drifte geografisk spredte enheter både med tanke på rekr uttering av kompetent
personell, skape gode fagmiljøer og de økonomisk e rammebetingelser.

3.9 Dimensjoner ing av omsorgsnivåene

Kommunale omsorgstjenester er organisert i kat e gorier for omsorgsnivå, og fremstilles som trinn i en
trapp . Det øverste trinnet er opphold i sykeh jem og tilbys kun til de som har så stort hjelpebehov at
det ikke dekkes gjennom andre kommunale pleie - og omsorgstilbud.

Brukeren av omsorgstjenester ska l få bo i eget hjem så lenge som mulig og bevege seg mellom
trinnene i omsorgstrappen ut fra behov. Det legges vekt på den enkeltes egne ressurser, og hjelpen
skal i hovedsak være hjelp til selvhjelp. God kvalitet i tilbudet på alle trinn i omsorgstrappen kan
forhindre at brukere unødvendig raskt beveg er seg oppover i nivåene . Rett anvendelse av
omsorgsnivå er betinget av god tverrfaglig samhandling og koordinerin g av tjenestene. Vurderingen
ved tjenestetildeling vil v ære i endring når n y teknologi og nye a rbeidsmåter tas i bruk. Det må sikres
god utnyttelse av de kommunale res sursene i sammenheng med brukeren s egne ressurser. Når det
er behov for heldøgns omsorg skal Vestre Toten kommune tilby dette med god kvalitet.
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3.9.1 Omsorgstrapp

NIVÅ 4: La ngtidsopphold i institusjon

NIVÅ 3: Korttidsopphold institusjon:
Utredning/Behandling, Rehabilitering, Avlastning

NIVÅ 2: Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

NIVÅ 1: Helsehjelp i hjemmet (psykisk helse / hjemmesykepleie),
Praktisk bistand – d aglig gjøremål

Støttekontakt, Avlastning, BPA,
Omsorgslønn, Dagtilbud.

Praktisk bistand – opplæring,
Hverdagsrehabilitering

Trygghetsalarm, Matombringing,
Hjelpemidler/Velferdsteknologi

Endring i funksjonsnivå

NIVÅ 0: Grunnmuren – et godt samfunn:

- Folkehelsearbeid og forebyggende arbeid
- Aktivitetssentre (frivillige)
- Frivillighetssentral
- Tilrettelegging av egen bolig
- Familie /pårørende

Fig. 11 Omsorgstrapp
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Prinsipp i Omsorgstrappa:
- Mestring / forebygging
- Individuell tilpasning
- Laveste effektive omsorgsnivå
- Bruker kan være på flere trinn i trappa
samtidig.
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4. Strategiske innsatsområder

1. Forebygging og tidlig innsats

Forebyggende arbeid er et sentralt innsatsområde og favner bredt. Innbyggere, ulike sektorer og
fagområder må jobbe sammen i det forebyggende arbeidet. I tillegg har hver en kelt både mulighet til
og ansvar for selv å påvirke sin livssituasjon.

- Samarbeid om forebygging på tvers av sektorer

- Forebyggende arbeid overfor eldre og spesielt utsatte grupper

- Tjenester gis til riktig tid og på riktig nivå

- Læring og mestringstilbud til brukere og pårørende

- Tverrfaglighet og teamorganisering

- Helhetlig pasientforløp

2. Legge til rette for at innbyggerne skal få bo le ngst mulig i eget hjem

Tjenesten ytes på en slik måte at den bygger opp under bruker eller pasientens egne ressurser og
m ulighet for mestring av eget liv og situasjon. Tjenestene må imøtekomme brukernes behov på en
faglig og kvalitetsmessig god måte.

- Hverdagsmestring med fokus på å styrke og bevare de ressursene den enkelte har

- Omlegging av tjenesten til mer ambulerende opp følging

- Innbyggerne presenteres for og tar i bruk velferdsteknologiske hjelpemidler

- Utvikle dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende

- Samarbeid med pårørende

3. Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse av tjenestene

For å kunne gi forsvarlig helse - og omsorgstj enester i kommunene må kompetansen økes. For å
lykkes med kompetanse - og rekrutteringsarbeid er det en forutsetning at det planlegges langsiktig og
systematisk med fokus på kvaliteten på tjenesten innenfor gitte rammebetingelser.

- Strategisk kompetanse - og rekrutteringsarbeid

- Utvik le kompetanse samarbeidet i Gjøvik regionen

- Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

- Heltidskultur
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- Helsefremmende arbeidsplasser

- Legge til rette for et lengre yrkesliv i ulike livsfaser

- Ta i bruk ny teknologi som kan frigjøre personalressurser

- Målrettet forbedringsarbeid

4. Utvikle samarbeid med frivillige

Frivillig arbeid er av stor betydning for l okalsamfunnet og menneskene som bor der. Det bidra r til
aktivitet, sosiale arenae r og redusere ensomhet både for de som er frivillige og for de som får besøk
av frivillige. I møte med fremtidens omsorgsutfordringer så er frivillig innsats et viktig supplement til
å utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester

- Koordinering av frivilligheten

- Rekruttere og beholde frivillige

- Utvikle samarbeidsløsninger mellom kommune og frivillige

- Samarbeidet med kultursektoren videreutvikles

5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen
I årene fremover vil det være behov for å fornye og bygge ut heldøgnsplasser i møte med den
forventede ø kningen i an tall brukere. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og det vil
derfor bli viktig å legge til rette for dette.

- Heldøgnsomsorg tilpasset befolkningsvekst og bærekraft

- Nye plasser skal være tilpasset mennesker med demens

- Vurdere endringer i strukturen for omsorgsboliger

- Sentrumsnære leiligheter i boområder nær tjenesten
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Vedlegg.

Omsorgsbygg u tbygging sforslag

Det presenteres en skisse til hvordan kapa sitetsøkning kan gj ennomføres. Endringer vil tilkomme
etter hvert som prosj ek tene u tredes nærmere. Formålet med skissen er å angi retn ing på løsninger
og skape foran k r ing for planle gging, anskaffelse av tomter og innretning av byggene til ulike formål.
Det må vurderes om byggene skal være kommun a le bygg, boli gstiftelsen eller andre priva te
utbyggere.

Behovet for plasser i Vestre Toten vil mått e vurderes på nytt frem mot 2025 basert på oppdaterte
befolkningstall, resultater av kommunens forebyggende inn sats og folks generelle helse, utviklingen i
pårørendeomsorg, hjemmetjenester og ikke mi nst trygghetsskapende teknologi .

Institusjon og bolig
Heldøgns bemannet

Antall
plasser
2017

Institusjon og bolig
heldøgns bemannet
Behov for nye plasser

År
ny plass

Raufoss
Raufosstun helsehus
Instiusjonsplasser korttid

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

2020 - 2025

Bøverbru
Gimle sykehjem
Institusjonsplasse langtid og
korttid

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

16 oms orgsboliger

2021 - 2023

2030

Bøverbru
Gimletun og Gimlevegen
omsorgsboliger
Boliger for mennesker med
demens

32
3 av -
lastning

Eina
Sundskogveien omsorgsboliger
Boliger for eldre og andre med
behov

14

Raufoss
Korterudveien omsorgsboliger
Bol iger 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 omsor gsboliger kan inngå i
utbyggingsprosjekter i Raufoss i

2025

2030

2035
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henhold til pågående planarbeid.

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

10

Raufoss
Elvesvingen omsorgsb oliger
Boliger for mennesker med
utviklingshemming

5 5 - 6 boliger
Anbefales b ygg i Raufoss sentrum.

2020

Raufoss dag og avlastingssenter
for mennesker med
utviklingshemming

4 av -
lastning

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

Trygdeboliger og andre
velferdsboliger
ubemannet

Antall
2017

Beho v 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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